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A

1. Bu testte sırasıyla Türk Dili ve Edebiyatı (1 - 24), Tarih (25 - 34), Coğrafya (35 - 40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

Knut Hamsun, kimseyle paylaşamadığı bir yaşam

3.

sürdü. Çağının sanat örgüsü içine girmedi, kendi

Türk dilinin Yenisey ve Orhun Yazıtları’ndan önce-

ki dönemlerine ait yeteri kadar belge ve bilgiye ne

kumaşını kendi dokudu. Çağdaşı sanatçılarla mek-

yazık ki sahip değiliz. Bu konudaki çalışmalar ge-

tuplaşmadı bile. Hep kendine güvendi, kendi eserini

nel olarak birtakım varsayımlara dayanmakta, Çin

kendi yarattı.

kaynaklarında geçen kimi sözcük ve özel adlarla sınırlı kalmaktadır. Birçok bilim adamının, Köktürkleri

Bu parçada sözü edilen sanatçı için aşağıdaki-

Hunların bir kolu olarak görmelerine karşın elimizde

lerden hangisi söylenemez?

Hun diliyle yazılmış bir belge de yok gibidir. Orhun

Yazıtları, anlam bilimi ve biçim bilimi açısından
yeterince incelendiğinde yazıtların hem o dönemi
hem daha eski dönemleri aydınlattığı görülecektir.

A) Kendine yetmeye çalışan
B) Çağının sanat anlayışından kopmayan
C) Çevresindeki insanlarla içli dışlı olmayan

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-

D) Çağdaşı sanatçılardan fazla etkilenmeyen

maz?

E) Özgün olmaya önem veren

A) Yenisey ve Orhun Yazıtları ile ilgili elimizde yeterli bilgi bulunmadığı

B) Yenisey ve Orhun Yazıtları’ndan evvelki Türkçeyle ilgili görüşlerin kesinlik taşımadığı

C) Çin kaynaklarında Türkçeyle ilgili bilgiler bulunduğu
D) Kimi araştırmacıların Köktürkleri Hunlarla ilişkilendirdiği
E) Orhun Yazıtları’nın kendilerinden daha eski dönemlere ışık tutabileceği

2.

19. yüzyıl hem Doğu hem de Batı için özellikle entelektüel kültür açısından değişimlerin ---- bir dönemdir. Bilim ve onun uygulama boyutu olan teknolojide
hızlı gelişmeler ---- ve bunun doğal bir sonucu olarak toplum yaşamında da köklü ---- meydana gelmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) görüldüğü - yaşanmış - gelişmeler
B) göründüğü - belirmiş - güzellikler
C) yaşandığı - ortaya çıkmış - değişimler
D) yadırgandığı - meydana gelmiş - yaralar
E) yaygınlaştığı - olmuş - kurallar
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4.

A

Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek:

5.

Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!

Edebiyatçı bireysel ve soyut konuları işlerken bile
onun duygularını şekillendiren toplumsal gelişme-

Adım başında derin bir buhayre dalgalanır

lerden ve kültürden; kullandığı dil, dikkatini çeken

Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır!

konular ve imgeler itibarıyla kopamaz. Hayat, hayal

Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,

ve dil parçalarını bir kompozisyon hâline getirirken

Selametin yolu insan için bu, başka değil!

sanatçı yalnızmıdır, yoksa aklında nereden geldiği-

Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,

ni hatırlamadığı sesler, sabit fikirler var mıdır? Anı,

Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak…

deneme ve soruşturmalardan bildiğimiz kadarıyla
söylersek sanatçılarda onları çağıran bir ses oluyor.

Bu dizelerden hareketle aşağıdakilerden hangi-

Toplumdan gelen bir çeşit çağrı. İstese de isteme-

sine ulaşılabilir?

se de içinde bulunduğu koşullar, çok zaman, yazarı
şekillendirir. Her dönemin bir ruhu vardır ve bu bir

A) Şiir sadece insan ve insanla ilgili olanı dile

ırmak gibi bütünleşerek ilerler. Aslında gelenek de

getirir.

kabaca böylece ve toplumun tam ortasında oluşur.

B) Kimi şiirlerde kişisel duygulanmalar ön planda-

Eliot’un tabiriyle söylersek “Hiçbir şair, hiçbir sanat-

dır.

çı, kendisinden sonrakilere iletmek istediği bütün bir

C) Her şair toplumsal aksaklık ve yetersizlikleri

dünya görüşünü tek başına veremez.” Geleneğe

dile getirmeyi görev bilmiştir.

eklenmeli ve toplumun içinde bir karşılık bulmalıdır.

D) Toplumsal gerçekler sanatçıların yaratımlarını

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi

etkilemektedir.

söylenemez?

E) Edebiyat kurmaca bir gerçekliğe ve sanatsal bir

A) Edebiyatın toplumla ilişkisi ele alınmıştır.

dile dayanır.

B) Edebî eserin ne işlerse işlesin toplumsal yapıdan
izler taşıdığı vurgulanmıştır.
C) Tanık göstermeye yer verilmiştir.
D) Dönem zihniyetinin edebiyatı şekillendirdiği dile
getirilmiştir.
E) Kimi sanatçılarda geleneğin izlerine rastlanamayabileceği belirtilmiştir.

6.

Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen
yazara ait değildir?
A) Kaçkınlar - Ferit Edgü
B) Yüksek Gerilim - Adalet Ağaoğlu
C) İki Uyku Arasında - Tarık Buğra
D) Bodur Minareden Öte - Yusuf Atılgan
E) Yarın Diye Bir Şey Yoktur - Orhan Kemal
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7.

A

Füruzan görülmedik, olağanüstü olaylar anlatmaz

9.

bize, karşımıza olağanüstü, görülmedik kişiler de

I. İçimde damla damla bir korku birikiyor
Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler

çıkarmaz; tam tersine bir zamanların güzel deyi-

Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor

miyle küçük insanların küçük serüvenlerini anlatır.

Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler

Anlatımı da öyle her tümcenin bir serüven olduğu

II. Sen omzunda yorgan, elinde torban

Flaubert anlatımı değildir; Füruzan alçacık bir sesle

Sen mevsim işçisi, büyük gezginci

yalnız size anlatır öyküsünü. Öte yandan, kendine

Doğduğundan beri sen, anan, baban

özgü bir uyumu, kendine özgü bir örgüsü bulunan,

Orakçı, çapacı, ırgat, ekinci

inişsiz çıkışsız, dingin ve kesintisiz bir biçimde anlatır anlatacağını.

III. Orda bir dağ var uzakta
O dağ bizim dağımızdır

Bu parçadan Füruzan ile ilgili olarak aşağıdaki-

İnmesek de, çıkmasak da

lerden hangisi çıkarılamaz?

O dağ bizim dağımızdır

A) Yapıtlarında alışılmış, tanıdık olayları işlediği

IV. Sönmüş saçlarında son damla ışık

B) Sıradan karakterlerin yaşam maceralarına yer

Bir düşün içinde gibi her akşam

verdiği

Ve yüzleri duman kadar dağınık

C) Eserlerinde benzerlerinden ayırt edilebilecek bir

Geçer bu sokaktan binlerce adam

ahenk yakaladığı

V. Titrek bir damladır aksi sevincin

D) İnsan-mekân ilişkisini özgün bir tarzda ele aldığı

Yüzünün sararmış yapraklarında

E) Aynı tonda bir anlatımla konusunu ele aldığı

Ne zaman kederden taşarsa için
Şarkılar taşırsın dudaklarında
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangileri öz
şiir anlayışı ile yazılmamıştır?

8.

A) I ve II

B) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

C) II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklı bir
hikâye anlayışıyla kaleme alınmıştır?
A) Troya’da Ölüm Vardı
B) Bozbulanık
C) Do Sesi
D) Korkuyu Beklerken
E) Ekmek Kavgası
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A

10. 1930’lu yıllar ve sonrası, teknik değişikliklerle birlikte

11. Bir merhamettir yanan, daracık odaların,

Türk öykücülerinin farklı bir içerik aramaya yöneldiği

İsli lambalarında, isli lambalarında.

yıllardır. Ferde ve onun iç dünyasına yönelen öykü-

Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış,

cü, kalabalıklar içinde yalnız kalan insanı aramaya
koyulur. Dış âlemden gelen bütün izler, yazarın ruh

Küflü aynalarında, küflü aynalarında.

süzgecinden geçer ve bir anlamda, kendi küçük

Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam,

dünyası içinde etliye sütlüye karışmayan; eğitimi,

Kırık masalarında, kırık masalarında.

gelir seviyesi, sosyal statüsü ve hayattan beklentisi
asgari seviyede olan bir insan tipinin öyküsü ortaya

Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır,

çıkmaya başlar. Daha sonraları “küçük insan” ola-

İzbe sofalarında, izbe sofalarında.

rak tanıtılan ve unutulmaz örnekleri ---- ile ---- tarafından yazılan bu yeni öykü kahramanı, 1940’lı

Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı,

yılların sonuna kadar, Türk öyküsünün merkezinde

Çivi yaralarında, çivi yaralarında.

kalacaktır.

Bu şiirle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylene-

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-

mez?

den hangisi getirilmelidir?

A) İkinci dizelerdeki redif ve uyaklarla ikilikler ara-

A) Ömer Seyfettin - Refik Halit Karay

sında biçimsel bağlantı kurulmuştur.

B) Ziya Osman Saba - Kenan Hulusi Koray

B) Beyit nazım birimiyle yazılmıştır.

C) Sadri Ertem - Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Öz şiir anlayışıyla yazılmıştır.

D) Memduh Şevket Esendal - Sait Faik Abasıyanık

D) Şiir, sanatsal işlevlerinin dışında, topluma mesaj
verme kaygısıyla yazılmıştır.

E) Yaşar Kemal - Tarık Buğra

E) Öznel ayrıntılar verilerek izlenimsel betimleme
yapılmıştır.
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A

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

15. Aşağıdaki

eserlerden

hangisi

Cumhuriyet

Dönemi serbest nazım ve toplumcu şiir anlayı-

A) Ahmet Kutsi Tecer, Âşık Veysel’i edebiyatımıza

şındaki şairlerinden birine ait değildir?

kazandırmıştır.

A) 835 Satır

B) Kemalettin Kamu, Bingöl Çobanları adlı şiiriyle

B) Sınıf

pastoral şiirin en güzel örneklerinden birini vermiştir.

C) Yaşadıkça

C) Ahmet Muhip Dıranas, millet, vatan, kahramanlık

D) Olvido

konulu şiirleriyle tanınmıştır.

E) Hasretinden Prangalar Eskittim

D) Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz ile birlikte

Onuncu Yıl Marşı’nı yazmıştır.

E) Pastoral şiirlere ağırlık veren Ömer Bedrettin
Uşaklı “Anadolu Şairi” olarak tanınmıştır.

13.

16. 1960-1980 yılları arasındaki toplumcu şiir, şiiri top-

I. Olayı en aza indirgeme

lumu biçimlendirme aracı olarak gören, ulusal ve

II. Birey üzerine eğilme

evrensel sorunları işleyerek bireyi ve toplumu bilinç-

III. Zamansal kırılmalara yer verme

lendiren şiirdir.

IV. Yabancılaşma temasına ağırlık verme

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerini bu

Bazı özellikleri verilen hikâye anlayışının temsil-

doğrultuda yazmamıştır?

cileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Nezihe Meriç
B) Bilge Karasu

A) Nihat Behram

B) Süreyya Berfe

C) Attila İlhan

D) Ataol Behramoğlu

E) İsmet Özel

C) Yusuf Atılgan
D) Kemal Bilbaşar
E) Oğuz Atay

17. Şiirde yeniliği, içtenliği, samimiyeti savunan ----,
ömrünün sonuna dek şiire bağlı kalmıştır. Son
şiirlerinde öz şiir anlayışının etkisi görülen sanatçı

14. - İstanbul Hikâyecisi

Yedi Meşale’nin en önemli sanatçısıdır ve ---- onun

- Eşyanın Şairi

en bilinen yapıtıdır.

- Destan Şairi
- Evler Şairi

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve-

Bu unvanlar aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildi-

rilmiştir?

ğinde hangi sanatçı dışta kalır?

A) Cahit Külebi – Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda

A) Behçet Necatigil

B) Behçet Necatigil – Evler

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş

C) Sedat Umran

D) Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Ziya Osman Saba – Sebil ve Güvercinler

E) Necip Fazıl Kısakürek
12. SINIF

5

Diğer sayfaya geçiniz.

AYT • Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1

A

18. Türkçe Şiirler adlı eser, Türk edebiyatının temel taş-

20. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve

larından biridir. Servetifünuncuların zirvede olduğu,

anlayışını sürdüren sanatçıların özelliklerinden

aruzun ve Osmanlıca ile yazmanın egemen olduğu

biri değildir?

bir dönemde yayımlanmasına rağmen, toplum için

A) Türkçeyi yabancı dillerin etkilerinden uzak tuta-

sanat anlayışıyla, hece vezniyle ve sade dille yazı-

rak yalın bir dil kullanmışlardır.

lan şiirlerden oluşur. Bu eser, dönemine ve kendi-

B) Anadolu’ya yönelip tarih, kahramanlık, Kurtuluş

sinden sonraki sanatçılara yol gösterici olur.

Savaşı gibi konuları işlemişlerdir.

Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden

C) Halk edebiyatından beslenerek hece ölçüsüyle

hangisine aittir?

şiirler yazmışlardır.

A) Mehmet Emin Yurdakul

D) Yurt sorunlarını anlatmak için farklı ve denenmemiş biçimler kullanmışlardır.

B) Mithat Cemal Kuntay

E) Millî duygu ve heyecanların ön plana çıktığı lirik

C) Ziya Gökalp

şiirler yazmışlardır.

D) Mehmet Fuat Köprülü
E) İbrahim Alaeddin Gövsa

19. (I) Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik, 1930’lardan 1980’lere kadar özellikle roman alanında varlığını güçlü bir biçimde sürdürmüştür. (II) Toplumcu
gerçekçi bakış doğrultusunda işçilerin, dar gelirlilerin dünyası, köydeki yaşam tarzı sunulmuş; köyden kente

göçün ortaya koyduğu sorunlar, top-

lumcu dünya görüşüne uygun olarak sergilenmiştir.
(III) 1930’larda yazılan ve Anadolu insanının gerçe-

21. Bekçisiyim, bu serin

ğini, toplumsal değişimle yaşanan sancıları anlatan

Bu siyah gecelerin

öyküler ve romanlar, toplumcu gerçekçi edebiyatın

Gurbetten daha derin

kuruluşunun ilk örnekleri niteliğindedir. (IV) Ahmet

Bir yara yok içimde

Hamdi Tanpınar, özellikle Anadolu’ya yönelen ve

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-

ne anlattığı kadar nasıl anlattığına da önem veren,
nitelikli roman ve hikâyeleriyle toplumcu gerçekçi-

lıştır?

lerin öncülerinden biridir. (V) Nâzım Hikmet de şiir

A) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.

alanında toplumcu gerçekçiliğin öncüsü sayılmıştır.

B) Konusuna göre lirik şiirdir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde verilen

C) Redif kullanılmıştır.

bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I

12. SINIF
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A
24. Adana’da kurtuluş günü için yazdığı Bayrak şiirin-

22. Uyandım baktım ki bir sabah

den sonra “Bayrak Şairi” olarak tanınmıştır. Aruz

Güneş vurmuş içime;
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm

ölçüsüyle şiir yazmaya başlayan sanatçı, hece öl-

Pır pır eder durur, bahar rüzgârında

çüsünü ve serbest ölçüyü de kullanmıştır. Sanatçı

Kuşlara, yapraklara dönmüşüm;

rubai nazım biçimiyle de eserler vermiştir.

Cümle âzâm isyanda

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağı-

Kuşlara, yapraklara dönmüşüm

dakilerden hangisidir?

Kuşlara
Yapraklara.

A) Arif Nihat Asya

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

B) Orhan Şaik Gökyay

yanlıştır?

C) Kemalettin Kamu

A) Belli bir ölçüyle yazılmamıştır.

D) Ahmet Kutsi Tecer

B) Tekrarlarla anlam güçlendirilmiştir.

E) Ömer Bedrettin Uşaklı

C) Sade bir dille yazılmıştır.
D) Şiirin biçim özellikleri önemsenmemiştir.
E) Dramatik şiire örnektir.

23. Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum, Türkçeni geliştir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,

25. Mustafa Kemal Paşa’nın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi İstanbul Hükümetinin tepkisini çek-

Akarsularımızca coşkulu…

miş ve askerlik mesleğinden istifa etmesine yol

Ne var ki çocuğum,

açan süreci başlatmıştır?

Güzellik de bakım ister!

A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını sağlaması

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisi-

B) Erzurum Kongresi’ne katılması

ne özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik

B) Didaktik

D) Pastoral

E) Satirik

12. SINIF
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D) Temsil Heyetinin başkanlığını üstlenmesi
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A

26. Temsil Kurulu, Milli Mücadele sırasında Damat

29. İtalya, Trablusgarp’ta Mustafa Kemal ve arkadaşla-

Mücadele’nin padişaha karşı bir başkaldırı olmadı-

Ege Denizi’ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve

ğını ilan etmiştir.

On İki Ada’yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti’ne

Ferit Paşa Hükümeti’ni tanımadığını, ancak Milli

rının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca

karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları

Bu tutuma bakılarak, Temsil Kurulu’yla ilgili;

başladı.

I. Halkın padişaha olan bağlılığı dikkate alınmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisinin

II. Padişah ve hükümete karşı farklı politikalar iz-

doğru olduğu söylenemez?

lenmiştir.

A) İtalya Akdeniz’e egemen olmak istemektedir.

III. Osmanlı Hükümeti’nin desteğine ihtiyaç duyul-

B) Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti’nin zor duru-

muştur.

munu fırsat olarak değerlendirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) I, II ve III

C) Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı

C) Yalnız III

tarihte başlamıştır.
D) Osmanlı Devleti, Trablusgarp’ta İtalya’ya karşı
yerli halkın desteğini alarak mücadele etmiştir.
E) Osmanlı Devleti bir yandan Kuzey Afrika’da
bir yandan da Balkan topraklarında mücadele
etmek zorunda kalmıştır.

27. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Görüşmelerinde anlaşmaya varılan kararlardan biri değildir?
A) Manda ve himayenin kabul edilmemesi
B) Vatanın bütünlüğü ve istiklalinin korunması
C) Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükûmetince tanınması
D) Müslüman olmayan topluluklara ayrıcalıklar verilmemesi
E) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi

30. 23 Nisan 1920’de yeni Türk Devleti’nin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
TBMM’nin;
28. Aşağıdakilerden

hangisi

Mustafa

Kemal

I. Anayasa hazırlaması ve yürürlüğe sokması,

Atatürk’ün eserleri arasında değildir ?

II. İstanbul Hükûmeti’nin yaptığı işleri yok sayması,
III. yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde

A) Geometri

toplaması

B) Ateşten Gömlek

özelliklerinden hangileri, otoritesinin güçlendi-

C) Nutuk

ğine kanıt olarak gösterilebilir?

D) Cumalı Ordugahı
E) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

12. SINIF
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31. XX.yüzyılın başında yaşanan;

34. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda “Güney Cephesi” olarak bilinen cephe aşağıdakilerden hangisi ile ka-

I. Mondros Ateşkesi’nin imzalanması

panmıştır?

II. İzmir’in işgal edilmesi

A) Moskova Antlaşması

III. Paris Barış Konferansı

B) Gümrü Antlaşması
C) Ankara Antlaşması

gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerden han-

D) Londra Konferansı

gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - II - III

B) II - I - III

D) I - III - II

E) III - II - I

E) Mudanya Ateşkes Antlaşması

C) III - I - II

32. – Ayastefanos
– Sevr
Yukarıdaki antlaşmaların ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya ile imzalanmış olmaları
35. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin kırsal alanlarında

B) XlX. yüzyılda imzalanmaları

oluşan hakim yerleşme dokuları gösterilmiştir.

C) Osmanlı Devleti’nin lehine maddeler içermeleri
D) Tarihte uygulama alanı bulamamaları
E) Kurtuluş mücadelelerine örnek olmaları

33. I. TBMM toplumun tüm kesimlerini kapsayan geniş
tabanlı bir meclistir. Tarikat şeyhinden, komutana,
doktordan, hamala, öğretmenden, toprak ağasına,

Kırsal yerleşme dokusunun ortaya çıkmasında

memurdan işçisine varıncaya kadar çok çeşitli ka-

etkili olan özellikler dikkate alındığında aşağıda-

tılımcılara sahiptir. 11 Ağustos 1923’e kadar görev

ki açıklamalardan hangisi harita içeriği ile des-

yapan I. TBMM mebusları arasında particilik olmasa

teklenemez?

bile gruplaşmalara bağlı olarak çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmıştır.

A) Artvin çevresinde kırsal konutlar birbirine uzak
mesafelerde kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin I. TBMM’de yer alan

B) Doğu Anadolu’nun bazı alanlarında dağınık

gruplardan biri olduğu söylenemez?

yerleşmeler görülür.

A) Felah-ı Vatan

C) Konya’nın köylerinde su sorunu yaşanmaktadır.

B) Halk Zümresi

D) Zonguldak çevresinde madenciliğe dayalı yer-

C) Tesanüt

leşme birimleri gelişmiştir.

D) Müdafa-i Hukuk

E) Şanlıurfa’nın köylerinde haneler birbirine bitişik
şekilde inşa edilmiştir.

E) Islahat
12. SINIF
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36. Yeşil alanların azalması, kömür ve petrol gibi fosil

38. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri çeşitli nedenlerle do-

masına neden olur. Atmosferde biriken karbon yer-

lardır. Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika’da

den yansıyan güneş ışınlarının atmosferde tutula-

bulunan ülkelerin doğal kaynakları bazı ülkeler ta-

rak tekrar yeryüzüne dönmesine neden olur. Buna

rafından sömürülmektedir. Örneğin, nemli tropikal

“sera etkisi” denir.

ve subtropikal bölgelerde bulunan zengin tarım

yakıtların aşırı tüketimi karbon döngüsünün bozul-

ğal

kaynaklarından

yeterince

yararlanamamış-

potansiyeline sahip Kolombiya, Brezilya, Arjantin

Buna göre, aşağıdaki uygulamalardan hangisi

gibi ülkelerde plantasyon tarımı, yerliler tarafın-

karbon döngüsünün bozulmasını önlemek için

dan yapılamamaktadır, çünkü bu plantasyonlar

yapılması gereken çalışmalardan biridir?

gelişmiş ülkelere ait çok uluslu şirketlere aittir.

A) Tarım alanlarında verimi artırmak için azotlu güb-

Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisi-

re kullanımının artırılması

ne ait çok uluslu şirketlerin bu bölgelerde ticari

B) Nüfusun artmasına bağlı olarak, kullanılan enerji

amaçlı plantasyon tarımı yaptığı söylenemez?

miktarının artırılması
C) Otomobil kullanımına ağırlık verilerek kara yollarında seyreden araç sayısının artırılması

A) ABD

B) İngiltere

D) Hollanda

E) Kuveyt

C) İsrail

D) Şehirlerin ısıtılması ve aydınlatılmasında rüzgâr
ve Güneş enerjisinden yararlanılması
E) Yeşil alanları tarım alanına çevirerek tarımsal
üretimin artırılması

37. Yeryüzünde yaşanan bazı doğa olayları herhangi

39. Bölgesel kalkınma planları hazırlanırken planlama

bir yerde bazen normal sürecin dışına çıkarak o

yapılacak bölgenin; sosyal, kültürel ve ekonomik

güne kadar görülmeyen veya çok seyrek görülen

yapısı incelenir ve bu yapıya uygun planlamalar ya-

olaylar şeklinde gerçekleşebilir. Bu tür olaylara eks-

pılır.

trem olaylar adı verilir.

Buna göre, herhangi bir bölgede sürdürülebilir

Buna göre aşağıda belirtilen alanlarda aylara

kalkınma planı hazırlayan bir kişi, planlamaları-

göre yaşanan sıcaklık değerlerinden hangisi

na aşağıdakilerden hangisini dahil etmemelidir?

ekstrem durum oluşturur?

A) Üniversite kampüsü kurmak

A) Arabistan Yarımadası - Ocak ayı (20°C)

B) Turizm olanaklarını geliştirmek

B) İskandinavya - Temmuz (– 15°C)

C) Serbest ticaret bölgesi kurmak

C) Güney Avrupa - Ocak (0°C)

D) Sanayi tesisleri kurmak

D) Avustralya - Ocak (– 20°C)

E) Meraları tarım alanına çevirmek.

E) Sibirya - Ocak (– 35°C)
12. SINIF
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40. İlk medeniyetlerin kurulduğu bölgelerin coğrafi şartlarının farklı olması, medeniyetlerin gelişmişlik düzeylerinin ve ekonomik faaliyetlerinin fartklı olmasına neden olmuştur.

Buna göre numaralandırılmış merkezlerde yer
alan medeniyetlerden hangisi deniz ticaretinde
gelişme göstermiştir?
A) I

12. SINIF
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C) III

D) IV

E) V
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SOSYAL BİLİMLER - 2 TESTİ

A

1. Bu testte sırasıyla Tarih (1-11), Coğrafya (12-22), Felsefe (23-34), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (35-40), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (41-46) alanlarına ait toplam 46 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler - 2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

İç ayaklanmalara karşı oluşturulan “İstiklal
Mahkemeleri”nin başkan ve üyeleri kimlerden
seçilmiştir?
A) TBMM üyelerinden
B) Subaylardan
C) Devlet memurlarından
D) Halkın ileri gelenlerinden
E) Milis kuvvetleri liderlerinden

A ) Batı’nın her yönüyle örnek alınmasını
B ) Sınırların genişletilmesini
C ) Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmayı
D ) Türk kültürünün tüm dünyada yayılmasını
E ) Geleneksel değerlerin korunmasını

4.

TBMM’ye karşı çıkan isyanlarda itilaf devletlerinin
büyük etkisi olmuştur.
İtilaf devletlerinin, bu isyanları destekleyerek
aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti’in merkezi otoritesini korumak
B) Anadolu’da işgallere uygun ortam hazırlamak
C) Wilson ilkelerine uygun hareket etmek
D) Misak-ı Milli kararlarını uygulamak
E) TBMM ile ortak hareket etmek

2.

İtilaf Devletleri, son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde
Misak-ı Milli ilan edilince meclisi dağıtmışlar ve milletvekillerinin bazılarını tutuklayarak Malta Adası’na
sürgüne göndermişlerdir.
5.

İtilaf Devletlerinin bu tutumu;

Sivas Kongresi kararları alınırken Mustafa
Kemal Paşa’nın “Ya İstiklal Ya Ölüm” şeklinde ifa-

I. mecliste alınan kararları beklentilerine aykırı

de ettiği düşünceyi dile getirmesinde etkili olan

buldukları,

tartışma konusu aşağıdakilerden hangisidir?

II. Türk milletinin iradesini yok saydıkları,

A) Mebusan Meclisi’nin toplanacağı yer

III. aralarında görüş ayrılıkları olduğu

B) Sivas Kongresi başkanlığı seçimleri

durumlarından hangilerini gösterir?

C) Doğu’da Ermeni Devleti’ne izin verilmesi

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) Askerlik görevinden istifası

D) I ve II

E) II ve III

12. SINIF

C) Yalnız III

E) Manda ve himayenin kabulü
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I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri, Osmanlı

8.

topraklarının paylaşılması konusunda anlaşmazlığa

Aşağıdaki gelişmeler arasında neden-sonuç zinciri oluşturulduğunda son sırada hangi gelişme-

düştüklerinden, barış antlaşmasının şartlarını he-

nin yer alması gerekir?

men hazırlayamamışlardır. Sevr Antlaşması’nın tas-

A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

lağı, İtalya’nın San Remo kentinde hazırlanmıştır.

B) Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gönderilmesi

Buna göre, Sevr antlaşmasında yer alan;

C) Osmanlı ordularının terhis ettirilmesi

I. Boğazları kurulacak uluslararası bir komisyon

D) Mustafa Kemal Paşa’nın Yıldırım Orduları Ku-

yönetecek

mandanlığına atanması

II. Osmanlı maliyesi, İtilaf devletlerinin temsilcile-

E) Osmanlı topraklarının işgaline başlanması

rinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilecek
III. Kapitülasyonlar genişletilerek yeniden yürürlüğe konacak

9.

maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin
egemenlik haklarını zedelemiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkarılması

C) I ve II

B) Fiyat artışları ve karaborsacılığın başlaması
C) Türkiye’nin sanayi yatırım programlarının hız kazanması
D) ll. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanamaması
E) Milli Korunma Kanunu’nun çıkarılıp ekonomide
devlet kontrolünün artırılması

10. 1941 yılında Türk - Alman Saldırmazlık Paktı’nı imzalayan Türk devlet adamları 1943 yılında Kahire’de
7.

yapılan konferansta prensip olarak müttefiklerin ya-

Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesinde yöre halkı

nında savaşa katılabileceğini belirtmiştir.

Fransız ve Ermenilere karşı silahlı direniş başlatmışlardır.

Türkiye’deki bu politik sürece etki eden temel
düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-

Buna göre,

rak verilmiştir?

I. Urfa,

A) Almanya’nın savaşı kazanma ihtimali

II. Antep,

B) Türkiye’nin savaşa fiilen katılmama isteği

III. Maraş

C) Türkiye’nin İngiltere’ye tarafsızlığını kabul ettirmek istemesi

gibi şehirlerimizden hangileri  silahlı direnişteki
başarıların sonucunda kurtarılmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

E) II ve III
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D) Almanya’nın Kuzey Afrika’da ve Rusya’da
yenilmesi

C) Yalnız III

E) Müttefiklerin Kahire Konferansı’nda Türkiye’yi
davet etmesi
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11. II. Dünya Savaşı’nın doğurduğu siyasi sonuçları

13. Uzmanlar, Dünya’nın 4,5 milyar yıllık tarihi boyun-

ca deniz seviyesinin alçalıp - yükseldiğini belirtiyor-

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru

lar. Son yıllarda, küresel ısınmanın neden olduğu

olduğu söylenemez?

buzullardaki erimelerin deniz seviyesini yılda 2,4

A) SSCB’nin büyük bir güç haline gelmesi

mm’yi bulan bir hızla yükselttiği bilim insanları tara-

B) İdeolojik temelli Doğu ve Batı bloklarının ortaya

fından tespit edilmiştir. Bu durumun devam etmesi

çıkması

halinde kıyı şeritlerinde büyük değişimler meydana
gelecektir.

C) Faşizm ve Nazizm gibi akımların tasfiyesi
D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması

Aşağıdakilerden hangisi, verilen metinde etkile-

E) Emperyalizm zihniyetinin sona ermesi

rinden biri anlatılmış olan küresel ısınmanın neden olacağı benzeri değişim veya sorunlardan
biri değildir?
A) Buzulların erimesi sonucu okyanus sularının
sıcaklıkları ve tuzluluk oranlarında değişim olacaktır.
B) Tuzlu su, tatlı su akiferlerine karıştığında kıyı
kesimlerinde canlılar için gerekli olan tatlı su
kaynakları kaybedilecektir.
C) Hollanda gibi yükseltisi az olan ülkelerin topraklarının bir bölümü deniz altında kalacaktır.
D) Birçok bitki ve hayvan türü, iklim değişikliklerine
uyum sağlamakta zorlanacak ve yok olacaktır.
E) Tuzlu su miktarı azalacağı için, tatlı su ekosistemlerindeki birey sayısı artacaktır.

12. Kentlerin kurulması, gelişmesi ve devamlılığında
bazı faktörler etkilidir. Şehirlerin fonksiyonu denilince ona merkezi özellik kazandıran, gelişmesinde
etkili olan sosyoekonomik özellikler anlaşılır.

14.

Buna göre, harita üzerinde gösterilen kentlerde
baskın olan ekonomik fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
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15. Sulama imkânlarının sınırlı olduğu yerlerde, nadas

18. İklim koşulları benzer olan iki bölgede, aynı ta-

laya her yıl farklı bir ürün ekilerek toprak güçlendiril-

tim miktarının verildiği bir tablo incelenmiştir.

meye çalışılır.

Tabloya göre, ekim alanının iki bölgede benzer

yerine nöbetleşe ekim uygulanır. Bu yöntemle, tar-

rım ürününün yıllara göre ekim alanı ve üre-

değerler gösterdiği ancak üretim miktarının bölgeler arasında çok farklı olduğu görülmüştür.
Buna göre bu bölgeler için;
I. hangi bölgede birim alandan alınan verimin
daha fazla olduğu,
II. hangi bölgede modern tarım yöntemlerinin
daha yaygın kullanıldığı,
III. ülkenin yaptığı tarımsal ihracatta hangi bölgenin daha fazla paya sahip olduğu

Doğal koşulları dikkate alındığında, yukarıdaki
haritada numaralandırılmış yörelerin hangisinde

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

tarımla uğraşan çiftçiler, nöbetleşe ekime gerek
duymaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi, küresel çapta liman
şehirlerine örnek verilebilir?
A) Roma

B) Rotterdam

D) Paris

E) Madrid

C) Atina

17.

19. Sanayi tesisleri kurulurken ilgili ham maddenin yapısı ve taşınma şartları göz önünde bulundurulur.
Zamana karşı direnci olmayan ve bu nedenle özelliğini kaybetme riski taşıyan tarım ürünlerini işleyecek olan tesislerin ham madde üretim alanlarına
yakın alanlarda kurulması gerekmektedir.
Türkiye’de aşağıda belirtilen sanayi tesislerin-

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen sanayi

den hangisi açıklamada yer alan ilkeler doğrul-

tesislerinden hangisinin yeri yanlış verilmiştir?

tusunda kurulmamıştır?

A) Demir-çelik fabrikası

A) Gaziantep salça üretim tesisleri

B) Çay fabrikası

B) Rize çay işletmeleri

C) Ferro - krom fabrikası

C) Çorum şeker üretim tesisleri

D) Salça fabrikası

D) Aydın zeytinyağı işletmeleri

E) Zeytinyağı fabrikası

E) Kayseri halı dokuma tesisleri
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20. Yerleşik hayatın başlamasından günümüze kadar

22. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme üzerinde etkili

insanların geçimini sağladığı ekonomik faaliyetler

olan doğal koşullara örnek olarak gösterilemez?

çeşitlenmiş ve sürekli olarak değişmiştir. Geleceğin

A) Rusya’da nüfusun genelde güney kesimlerde top-

ekonomik faaliyet türlerinin de günümüze göre farklı-

lanması

lıklar göstereceği kesindir.

B) Tropikal bölgede yüksek yerlerin yerleşime daha

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi geleceğin

uygun olması

ekonomik faaliyetleri için söylenebilir?

C) Orta kuşak karalarının batı kıyılarının yerleşme
açısından elverişli olması

A) Gıda üretimi ağırlıklı olacaktır.

D) Su kaynaklarının bol, toprağın verimli olduğu böl-

B) Maden ve enerji üretimi ön plana çıkacaktır.

gelerde nüfusun yoğun olması

C) Ulusal ekonomi modeli uygulanacaktır.

E) Ulaşım olanaklarının fazla olduğu yerlerde ticare-

D) Hizmet sektörü, tam zamanlı üretim ve dijital-

tin gelişmesi ve yerleşmelerin yoğun olması

leşme ağırlık kazanacaktır.
E) Mesleki eğitim ve işgücü önem kazanacaktır.

23. Bilim, insanın içinde yaşadığı dünyayı bilme arzusundan doğan, bilgi üretme faaliyetlerinin bir
toplamıdır. Bilim sayesinde üretilen bilgi doğru
kullanıldığında

toplumun

ihtiyaçlarına,

istekleri-

ne yanıt verir, örneğin bilimsel buluşlar ile üretilen
teknolojik araç-gereçler insanın doğa üzerindeki
21. Ülkemizde

yerleşmelerin

dağılışını

hakimiyetini artırmıştır. Ancak diğer yandan da bi-

etkileyen

limsel bilgi sonucunda ortaya konulan teknolojilerin

önemli faktörlerden biri de madencilik faaliyetleridir.

Maden

yataklarının

işlenmesi

ile

yanlış veya gereksiz kullanımı, insanlığı çevre kirli-

olu-

liği gibi birtakım sorunlarla karşı karşıya getirmiştir.

şan iş imkanlarına da bağlı olarak gelen nü-

Bu parçadan yola çıkılarak bilime ilişkin aşağıda-

fus yerleşmelerin büyümesine neden olmuştur.

ki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisi-

A) Bilimsel çalışmaların olumlu ve olumsuz sonuçla-

nin büyümesinde maden yataklarının etkisi daha

rı olabilmektedir.

azdır?

B) Bilimsel faaliyetler deney ve gözlemle yürütülmektedir.

A) Zonguldak
B) Batman

C) Bilim, tüm insanlığı kapsayıcıdır.

C) Antalya

D) Bir açıklamanın bilimselliği, nesnel olmasıyla
doğrudan ilişkilidir.

D) Manisa

E) Doğruluğu ispatlanamayan açıklamalar bilimsel

E) Elazığ
12. SINIF
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24. İlk Çağ’da insanlar için önce açlık, susuzluk, barın-

26. Bir çocuk, aile içindeki bireylere karşı sevgi göster-

İnsanlar bu ihtiyaçlarını giderdikten sonra, çevreleri-

renirken; ev dışındaki başka kişilerle ilişki kurabilme-

ne ve doğaya ilişkin sorular sormaya başlamışlardır.

yi, güven duygusu geliştirmeyi okul çağında kazanır.

Çünkü insan doğasında var olan merak ve hayret

Kendine özgü bir değerler sistemi oluşturarak aile-

duygusu, onu çevresini anlamaya ve yorumlamaya

sinden bağımsızlaşmayı ve kişisel değer duygusu

yöneltmiştir. İşte bu nedenle oluşan felsefi düşünce,

oluşturmayı ise ergenlik döneminde hedefler.

ma, neslin devamı gibi ihtiyaçlar önemli olmuştur.

me yollarını ve sevgiyi paylaşmayı oyun çağında öğ-

hiç kesintiye uğramayan bir düşünme etkinliğidir.

Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki yargılardan

Ancak felsefi düşüncenin, onu günlük hayattaki sı-

hangisine ulaşılabilir?

radan bir düşünme etkinliğinden ayırt eden özelliği,
akıl ve mantık ilkeleri çerçevesinde oluşturulmasıdır.

A) Gelişim, baştan ayağa, içten dışa doğrudur.
B) Farklı psikolojik süreçlerin gelişimi, farklı dönem-

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarı-

lerde tamamlanır.

labilir?

C) Bedensel gelişim, zihinsel gelişimden bağımsız-

A) İnsanlık tarihi, felsefe ile başlamıştır.

dır.

B) Felsefe insanın doğaya egemen olmasını sağ-

D) Zihinsel süreçler, bilişsel ve duygusal süreçlerin

lar.

tümünü kapsar.

C) Felsefe, bir anlama faaliyetidir.

E) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

D) Felsefe ile toplumlar birbirini tanımıştır.
E) Düşünme ihtiyacı, hayatta kalma ihtiyacından
önceliklidir.

25. Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu’nda serbest hâle

27. İnsan davranışlarının altında, sinir sistemi ile il-

geldikten sonra hızlı bir yayılma sürecine girmiş fa-

gili karmaşık süreçler yatar ve davranışın orta-

kat bu süreçte bazı felsefi görüşlerle ve eleştiriler-

ya çıkmasında beynin işlevleri etkilidir. Bu ne-

le karşı karşıya gelmiştir. Hristiyan kilise büyükleri,

denle psikoloji, beynin yapısını, sinirsel süreçler

mensup oldukları dini savunma ve dolayısıyla bu

ile davranışlar arasındaki ilişkiyi araştırmalıdır.

eleştirilere cevap verme ihtiyacı hissetmiştir. Söz konusu filozofların felsefesi, savunma olarak adlandırı-

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan

lır ancak söz konusu savunma, zamanla dini açıkla-

hangisine ulaşılabilir?

ma ve ona mantıksal bir temel oluşturma felsefesine
dönüşmüştür.

A) Davranışların belirleyicisi bastırılmış dürtü ve yaşantılardır.

Bu parçada Hristiyan felsefesinin hangi özelliği

B) İnsan, ödüllendirilen davranışlarını tekrar eden

vurgulanmaktadır?

bir varlıktır.

A) On beşinci yüzyıla kadar devam etmesi

C) İnsan davranışlarını eğitim ve çevre belirler.

B) Dini açıklama isteğinden doğması

D) İnsanın fizyolojik yapısı, davranışları üzerinde

C) Hristiyanlık dinini yaygınlaştırmak istemesi

belirleyicidir.

D) Çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalması

E) İnsan, seçimleriyle yaşamını şekillendiren özgür
bir varlıktır.

E) Hristiyanlığı savunma amacı gütmesi
12. SINIF
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28. Üst katta oturan komşusunun terlikle yürüyerek çı-

30. Yemek yerken çevresine ikram etmeyen veya ar-

ancak bir süre sonra bu sese dayanamaz hale gel-

önemli bir norm ihlali değildir. Ancak, ailesine bak-

miştir.

mayan, çocuklarını ihmal eden bir kişi toplum tara-

karttığı gürültü, kişiyi ilk zamanlar rahatsız etmemiş;

kadaşlarına kaba davranan bir kişinin davranışı,

fından daha büyük tepkiyle karşılanır ve davranış

Bu parçadaki durum için aşağıdakilerden hangi-

değişikliğine zorlanır. Böylece normlar yoluyla, top-

si söylenebilir?

lumun kontrolü bir ölçüde sağlanmış olur. Çünkü bu
türden normları etkin kılan, ayıplama veya onay-

A) Uyarıcının şiddeti, bireyin alt ve üst duyum eşik-

lamadır. Ayıplama yoluyla istenmedik davranışlar

lerinin dışındadır.

ortadan kaldırılırken, onaylama ile istendik davra-

B) Gerçekte olduğundan farklı görünen uyarıcıyı,

nışlar pekiştirilir ve bu davranışların gelecekte tek-

birey bildiği şekilde algılamıştır.

rarlanma olasılıkları artar.

C) Uyarıcının tekrarlanması sonucu, bireyde duyu-

Bu parçaya göre, sosyal normlarla ilgili olarak

sal uyum gerçekleşmiştir.

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Birey, bazı kısımları eksik olan uyarıcıyı, tamamlayarak algılamıştır.

A) Toplumdaki sosyal denetimin aracıdır.

E) Uyarıcının tekrarlanması sonucu bireyde duyar-

B) Sosyal düzenin sürekliliğinde etkilidir.

lılaşma gelişmiştir.

C) Toplumda kabul gören davranışların devamlılığında işlevseldir.
D) Her sosyal normun önem derecesi aynıdır.
E) Farklı davranışlar için belirlenmiş farklı tanımlamalar içermektedir.

29. Aile; bireyin içinde yaşadığı kültürel değerleri ve
davranış biçimlerini öğrenme sürecinde, ilk ve
en güçlü unsurdur. Çocukluk ve yetişkinlik dönemine gelindiğinde okul, arkadaş çevresi, boş
zamanları değerlendirme olanakları, kitle iletişim araçları gibi unsurlar bireye yön vermektedir. Ayrıca örf, adet, gelenek ve görenekler; ahlaki, milli ve manevi değerler de bireyin topluma
katılma sürecini şekillendiren diğer unsurlardır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Bireyin sosyalleşme sürecinin, toplumsal yapıdan bağımsız olduğundan
B) Toplumsal yaşamın doğa koşullarından etkilendiğinden
C) Geleneksel toplumlarda, verilmiş statülerin ön
planda olduğundan
D) Bireyin sosyalleşmesinde pek çok faktörün
etkili olduğundan
E) Bireyin yetenekleri oranında toplumda prestij
kazandığından
12. SINIF
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31. Uğur henüz doğmadan, ailesi büyükşehire yerleş-

33.

miştir. Uğur’un babası kent yaşamına uygun bir
meslek arayışına girmiş ve berberlik mesleğini tercih etmiştir. Uzun yıllar farklı berberlerin yanında
mesleğin inceliklerini öğrendikten sonra, Uğur’un

Şekilde ifade edilen kavramlar arası ilişki türü-

doğumuyla birlikte kendi berber dükkanını açmıştır.

ne aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi örnek

Uğur ise şu anda babasının mesleğinden edindiği

olarak verilemez?

görgüye, işletme eğitiminin ona kazandırdığı donanımları da ekleyerek, berber ve kuaför malzemeleri

A) İnsan - Canlı

satan bir dükkanlar zincirini yönetmektedir. Statü
farklılaşması yaşayan Uğur’un; tüketim alışkanlık-

B) Meyve - Çilek

ları, alım gücü ve yaşam tarzı da değişmiştir.

C) Böcek - Timsah

Bu parça;

D) Kalem - Tükenmez kalem
E) Varlık - Cansız

I. Rekabetin özendirildiği ve bireyin kendini geliştirme olanaklarının elde edilebildiği toplumlarda,
dikey hareketlilik gözlenir.
II. Dikey hareketlilik, bireylerin sosyal statülerinde
ve hayata katılma biçimlerinde belirgin değişim-

34. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangilerinin ara-

lere yol açar.

sında “cins – tür” ilişkisine rastlanmaz?

III. Dikey hareketlilik, hakların doğuştan kazanıldığı

A) Balık – Mezgit

ya da kaybedildiği toplumsal sistemlerde görülür.

B) Sporcu – Futbolcu

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

E) II ve III

C) Bitki – Ağaç

C) I ve II

D) Araç – Bisiklet
E) Canlı – Cansız

35. 873–935 yılları arasında yaşamıştır. Gençliğinin yirmi

yılını Mu’tezile mezhebinde geçirmiş, fakat salt aklın
kurallarının kendisini ikna edemeyeceğini anlayınca

32. “Bir önerme, aynı anda hem doğru hem yanlış

Ahmed b. Hanbel’in görüşlerine yakın durmuştur. “El-

olamaz.” ifadesi çelişmezlik ilkesiyle açıklanabilir.

ibane an Usuli’d–Diyane” ve “Makalâtü’l İslamiyyin”

Çünkü bir şeyin aynı anda hem kendisi hem de baş-

önemli eserlerindendir. Özellikle Şafiiler olmak üzere

ka bir şey olduğunu söylemek çelişki içerir.

Ehli Sünnet’in önemli bilginidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çelişmezlik

Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangi-

ilkesine ters düşer?

sidir?

A) İnsan hem canlı hem ölü olamaz.

A) Ebu’l-Hasan el-Eşari

B) Kedi, kedidir.

B) Hoca Ahmed Yesevi

C) Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.

C) Mevlana

D) Taş, katı bir sıvıdır.

D) Ebu Ali el-Cübbai

E) Bitki, bitki olmayan değildir.
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36. Müslümanım diyen kişi,

38. İnsan bir resim, bir mobilya, bir otomobil, bir bina

Şartı nedir, bilse gerek,

gördüğünde bunu yapan bir sanatçının, bir zanaat-

Tanrı buyruğun tutup,

kârın, bir mühendisin ve bir mimarın olduğunu dü-

Beş vaktini kılsa gerek.

şünür. Çünkü insan bilir ki bir resim, bir mobilya, bir

Seher vakti, başın kaldır,

otomobil veya bir bina kendiliğinden meydana gel-

Ellerini suya daldır,

mez. Öte yandan bir insan, hayvan, bitki organiz-

Nefsin düşmanındır, öldür,

ması, gökyüzündeki gezegenlerin yapılarından çok

Nefis daim ölse gerek.

daha karmaşıktır ve dolayısıyla var edilmeleri daha

Uykudan sen uyanasın,

zordur. Buna göre, tüm kâinatın ve kâinattaki varlıkların mutlak güce sahip, her şeyi bilen, her şeye

Durup abdestin alasın,

gücü yeten bir yaratıcı tarafından yaratılmış olması

Sabah namazın kılasın,

gerekir. Kâinatta hiçbir şey kendiliğinden ve rastge-

Kabrinde nur olsa gerek.

le meydana gelmez.

Yunus Emre’nin bu dizelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Bu parçada yer alan eleştiri aşağıdaki inanma
biçimlerinden hangisine karşı yapılmıştır?

A) Müslüman olmanın belli koşulları vardır.

A) Agnostisizm

B) Namaz kılmak, Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine

B) Politeizm

getirmektir.

C) Ateizm

C) Beş vakit namazın en faziletlisi, ikindi namazıdır.

D) Monoteizm

D) Namaz kılan kişilere Allah (c.c.) daima yardım

E) Gnostisizm

eder.
E) Sabah namazına devam etmek, hem bedensel

39. Tasavvuf denilince tarikatlar akla gelir. Anadolu’da

hem de manevi arınmadır.

İslamiyetin yayılışı büyük ölçüde bu tarikatlarla olmuştur. Bu tarikatların kaynağı Hz. Peygamber’e
(s.a.v.) kadar dayandırılır. Tarikatların esaslarını şu
şekilde özetlemek mümkündür: İslam dininin akidevi

37. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uyumak, yemek yemek

kurallarına hulusi kalple tam iman ve fıkhi ilkelerini

gibi eylemleri insani yönüne ait özelliklerdir. Bu ey-

yerine getirmek, tarikata bağlanmayla özü temizle-

lemlere, insani davranışlar anlamına gelen “beşeri

mek, hakikat ile ilâhî yakınlık elde etmek ve marifet

sünnet” denilmektedir. Bu eylemlerin örnek alın-

ile Allah’a (c.c.) ulaşmak, Kur’ân ve sünnete bağlı

masında dinen bir zorunluluk yoktur. Dini emirler

kalmaya gayret etmek, haramlardan ve kötü alışkan-

ve tavsiyeler içeren vahye dayalı olan davranış-

lıklardan korunmak için tövbe ederek Allah’tan (c.c.)

ları ise dinin tamamlanmasına katkı sağladığı için

af dilemek, nafile namazları kılmak, Kur’ân okumak,

“nebevi (Peygamberi) sünnet” adını almaktadır.

zikir, tefekkür ve ilimle meşgul olmaktır. Bu şekil-

Bu parçaya göre;

de kişi nefsini yenerek kontrol altında tutar. Buna
‘murakabe’ adı verilir. Tarikatta zikirler hafi (sessiz)

I. Beşeri sünnetin uygulanmasında serbestlik

yapıldığı gibi cehri (açıkça) da yapılabilir. Bunlardan

vardır.

birinde müritlerin tüm ibadet ve zikirleri topluca

II. Nebevi sünnetin izlenmesi dini bir gerekliliktir

yerine getirdikleri zikre “hatme-i hâcegân” denir.

III. Beşeri sünnet, nebevi sünnetin aynısıdır.

Aşağıdaki tarikatlardan hangisi Anadolu’da

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
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40. - Allah’ın (c.c.) insana dünya ve ahirette huzurun

42. Anaximandros’a göre sonsuz sayıda evren vardır
ve böyle bir evren görüşü, sonsuz miktarda madde-

kaynağı olan yolu göstermesidir.

yi gerektirir. Ona göre evrenin ilk maddesi ya da ana

- Dinî kavram olarak Allah’ın (c.c.) insanlara akıl,

ögesi nitelik bakımından belirsiz, nicelik bakımından sınırsız bir madde olmalıdır. Anaksimandros

düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler

söz konusu özellikleri taşıyan ilk maddesine, hiçbir

vermesi ve insanların da bunları kullanarak

duyusal maddeyle özdeş olmayan belirsiz bir varlık,
soyut bir ilke anlamında apeiron adını vermiştir.

doğru yolu bulmasıdır.

Bu parçaya göre Anaksimandros’un üzerinde

- İslam’a göre, günahlarla iç içe bir hayat yaşa-

durduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

yan kimsenin günahları terk etmesi ve yaşantısını Allah’ın (c.c.) rızasına uygun hâle getirmesidir.

A) Öz

B) Töz

D) Düzen

E) Arkhe

C) Kaos

Verilen tanımlamalar aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?
A) İman

B) İhlas

D) Huşu

E) Hidayet

C) İbadet

41. Bilimsel araştırmalar, tek tek gözlemlerle başlar ve
varsayımlar oluşturulur. Varsayımların doğru olup

43. Uzaktaki bir nesneyi görmemiz, dışarıdan gelen bir

olmadığı deney ve gözlemlerle sınanır. Eğer sonuç-

sesi duymamız, bir yiyeceğin tadını, odadaki bir ko-

lar varsayımları doğrularsa genel teori ve yasalara

kuyu almamız “duyum”a örnektir.

ulaşılır.

Organizmada duyumun oluşabilmesi için aşağı-

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edil-

daki koşullardan hangisi gerekli değildir?

memiştir?

A) Uyarıcıların duyum eşiği aralığında olması

A) Bilimsel yöntemin aşamalarından

B) Sağlıklı duyu organlarının varlığı

B) Hipotezlerin oluşumundan

C) Organizmaya gelen bir uyarıcı

C) Yasalara nasıl ulaşıldığından

D) Sağlıklı bir beyin yapısı

D) Bilimin pratik değerinden

E) Uyarıcılar hakkında önceden bilgi sahibi olun-

E) Bilimsel verilerin denetlenebilirliğinden
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44. Davranışlarımızı yargılarken ve hayattaki amacı-

46. Cins, kaplam açısından düşünüldüğünde altında

paylaşılan, amaçlarımızı ve davranışlarımızı be-

sıralanan ve varlıkların özüne yüklenen kavramlar-

lirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu

dır.

mızı seçerken başvurduğumuz; toplumsal olarak

türlerin sıralandığı kavramdır. Tür ise cins altında

söyleyen standartlar vardır. Örneğin, geleneksel

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde cins–

bir toplumda alçakgönüllülük ve mütevazılık bireye

tür ilişkisi vardır?

saygınlık kazandıran davranışlar olarak görülürken,
aynı özellikler rekabetçi bir toplumda zayıflık göstergesi olarak tanımlanabilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin toplumsal davranışlar üzerindeki etkisi vurgulanmıştır?
A) Toplumsal sapma
B) Toplumsal hareketlilik
C) Toplumsal tabaka
D) Toplumsal değer
E) Toplumsal rol

45. Kast sistemi, Hindistan’da etkileri hâlâ devam eden
bir tabakalaşma biçimidir. Bu tabakalaşma brahmanlar, askerler, tüccarlar, işçiler ve paryalardan
oluşan hiyerarşik bir düzene sahiptir. Bu ayrımlar
din, ritüeller, mülkiyet, gelenekler, toplumsal saygınlık, şan, şeref, ünvan gibi kavramlarla güçlendirilmiş
ve meşrulaştırılmıştır. Hindu inanışına göre, kast
kurallarına uyanlar, bir sonraki hayatlarında bir üst
kasta geçerek ödüllendirilecektir. Dolayısıyla, kast
üyelerinin statüsü süreklilik göstermektedir.
Bu parçaya dayanarak, kast sistemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tabakalar arası geçişe izin verilmez.
B) Sınıfsal farklılıklar en alt düzeye indirilmiştir.
C) Statüler, tabakalara göre ayrımlaşmıştır.
D) Sistem, dinsel ve geleneksel bir temele dayanır.
E) Statüler arasında değişmeyen sıralı bir düzen
hakimdir.
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SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ BİTTİ.
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

SAYISAL BÖLÜM

AYT • Matematik

MATEMATİK TESTİ

A

1. Bu testte Matematik alanına ait toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

4.

1.

2.

3.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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A

6.

9.

10.
7.

11.

8.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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A

12.

15.

16.

13.

17.

14.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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A

18.

20.

21.
19.
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Diğer sayfaya geçiniz.

AYT • Matematik

A
25.

22.

1, 1, 2, 3, 5, a, 13, b, 34, 55, 89, 144 ...

tır?

Fibonacci sayı dizisinde, a + b toplamı kaç-

A) 21

B) 26

C) 29

D) 32

E) 34

26.

23.

27.

24.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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A

28.

31.

29.

32.

30.
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28

Diğer sayfaya geçiniz.
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A
37.

34.

35.

38.

36.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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A

39.
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MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

AYT • Fen Bilimleri

FEN BİLİMLERİ TESTİ

A

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 - 14), Kimya (15 - 27), Biyoloji (28 - 40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

2.
4.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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A

5.

7.

8.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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12.

10.
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19.

20.
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21.
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26.
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A
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A
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37.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

