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2. Görme duyunuzu kaybettiğinizi ve ailenizdeki bireylerin 
yüzlerini, bahçedeki çiçekleri ya da masadaki yemekle-
ri göremediğinizi; işitme duyusunu kaybettiğinizi ve ai-
lenizle birlikte olduğunuz yemekte konuşulanları duya-
madığınızı; bir bahar günü çiçeklerin açtığı bir parkta 
yürürken hiçbir koku alamadığınızı ve yediğiniz leziz bir 
şeftalinin tadını alamadığınızı düşünün. Bu örneklerde 
hep bir şeyler eksiktir. Bir anlamda, beyin dış dünyanın 
resmini çekmekte, ancak resmin ne olduğunu bileme-
mektedir.

	 Parçada	önemi	vurgulanan	süreç	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Olgunlaşma  B) Öğrenme

C) Hatırlama   D) Algılama

                           E) Güdülenme

3. Eşine şiddet uygulayan bir adam aslında çocukluk yıl-
larından itibaren bilinçaltındaki annesine olan öfkesini 
yansıtıyor olabilir.

	 Bu	açıklama	aşağıdaki	yaklaşımlardan	hangisinin	
görüşlerine	uygundur?

A) Davranışsal       B) Psikodinamik

C) Hümanistik       D) Bilişsel

                                E) Biyolojik

4. Hatice, iş yerinde sevilen, performansıyla gözde olan 
biridir. İş yerindeki arkadaşları arasında terfi edeceği ko-
nuşulmaktadır.Terfi etmenin eski bir çalışan olarak ken-
di hakkı olduğunu düşünen Gamze, Hatice’yi kıskan-
maktadır. Bir de onun terfi edeceğini duyunca bu kıs-
kançlığı iyice pekişir ve ona karşı içten içe öfke duyma-
ya başlar. Bir gün Hatice’nin işe trafik kazası nedeniyle 
geç kaldığını gören Gamze, bunu bir fırsat olarak görür 
ve Hatice’nin geç kalmasını onun umursamaz ve iş ah-
lakının zayıf olmasına bağlar.

	 Parçada	Gamze’nin,	Hatice	hakkında	söyledikleri,	
aşağıdaki	kavramlardan	hangisine	örnek	oluşturur?

A) Ön yargı               B) Savunucu yükleme

C) Kimliksizleşme             D) Şema

                    E) Temel yükleme hatası

1. Beş aylık bir bebek bir kalem bulduğunda hemen ağzı-
na götürüp onu emmeye çalışır. Üç yaşındaki çocuk ka-
lemle bir oyuncak gibi oynar. Altı yaşındaki bir çocuk 
ise, bir kağıt bularak yazı yazmaya çalışır.

	 Çocuklar	arasında	görülen	davranış	farklılıklarının	te-
mel	nedeni,	aşağıdakilerden	hangisiyle	açıklanabilir?

A) Fiziksel gelişim  B) Dil gelişimi

C) Bilişsel gelişim  D) Sosyal gelişim

                               E) Kritik dönem

	 1.	Bu	testte	sırasıyla,	Psikoloji	(1-8),	Sosyoloji	(9-16),	Mantık	(17-24),	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	(25-32),	
Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	dersini	 yasal	olarak	almak	zorunda	olmayan	veya	 farklı	müfredat	 ile	
alanlar	için	Psikoloji	(33-35),	Sosyoloji	(36-38),	Mantık	(39-40)	alanlarına	ait	toplam	40	soru	vardır.

	 2.	Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdının	Felsefe	Grubu	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

	 3.	Bu	testin	cevaplama	süresi	50	dakikadır.

SOSYAL	BİLİMLER	SINAVI
FELSEFE	GRUBU	-	DİN	KÜLTÜRÜ	VE	AHLAK	BİLGİSİ	TESTİ

DİKKAT!	SORU	KİTAPÇIĞINIZIN	TÜRÜNÜ	“A”	OLARAK	CEVAP	KÂĞIDINIZA	İŞARETLEMEYİ	UNUTMAYINIZ.
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5.	 Yeni Gine’de yaşayan Dani topluluğunun kullandığı dil-
de tüm renkleri tanımlamak için sadece “karanlık” ve 
“aydınlık” sözcükleri kullanılıyor. Bu dilde “karanlık” ko-
yu anlamına, “aydınlık” ise açık anlamına geliyor. Renk-
leri bu şekilde ayırmak onların ihtiyacını karşılıyor. Fa-
kat Dani’lerin de renk algılamaları bizden farklı değildir; 
onlar da renkleri bizim kadar iyi algılayabiliyor. Biz, han-
gi renk tonlarını ayırt edebiliyor, hangilerini ayırt edemi-
yorsak “Dani”lerde de durum değişmiyor.

	 Bu	parçada	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	vurgulan-
maktadır?

A) İnsan dile hakimiyeti ölçüsünde düşünebilir.

B) Renklere yüklenen anlamlar tüm insanlarda aynıdır.

C) Konuşulan dil o insanın düşünmesini etkiler.

D) Dünyayı algılayış biçimi kültüre göre değişir.

E) Görsel algılama tüm insanlarda aynıdır.

7.	 Alfred Adler, herkesin kendisini bireysel olarak en üst 
seviyelere taşımak ve mükemmel olmak için çaba gös-
terdiğini ileri sürer. Ona göre aslında tüm insanlar ço-
cukken kendilerinden daha güçlü bir anne babaya ba-
ğımlı olmalarından kaynaklanan aşağılık duygusuna sa-
hiptirler. Bireyler yaşam boyu bu aşağılık duygusunu 
yenebilmek için üstünlük çabası içinde olurlar. Bu gü-
dü bireylere, yaşadıkları fiziksel zayıflıklarını yenmede 
ya da kayıplarını aşmada daha çok çaba gösterme ve 
mükemmele ulaşma yolunda öncülük eder. Örneğin, 
gözleri görmeyen Ray Charles’ın dünya çapında bir şar-
kıcı olması, küçüklüğünde çocuk felci geçiren Franklin 
Roosevelt’in 20. yüzyıla damgasını vuran önemli kişiler-
den biri olması gibi.

	 Alfred	Adler	bu	görüşleriyle	aşağıdaki	savunma	me-
kanizmalarından	hangisini	vurgulamaktadır?

A) Yüceltme   B) Ödünleme

C) Yansıtma   D) Bastırma

        E) Kaçma

8.	 Bir danışman, dişçiye gitmekten korkan Reyhan’a, bu 
korkusunu yenmesi için, öncelikle korkuya neden olan 
durumların dereceleme listesini hazırlar. Bu listeye gö-
re Reyhan’ın korkusu; doktordan randevu alma, mua-
yenehaneye gitme, orada bekleme, dişçi koltuğuna otur-
ma ve dişe müdahale etme basamaklarından oluşmak-
tadır. Danışman, Reyhan’dan ilk önce diş doktorundan 
randevu alma durumunu zihninde canlandırmasını, bu-
nu yaparken de daha önce öğrettiği gevşeme egzersiz-
lerini yapmasını ister. Bu basamakta gevşemeyi başar-
dığında sırayla daha sonraki basamaklarda aynı uygu-
lamaları yaptırır. En sonunda bunları gerçek hayatta yap-
tırarak diş doktorunun dişe müdahale ettiği basamakta 
gevşemeyi başardığı görülür. Böylece terapi hedefine 
ulaşmış olur. 

	 Bu	örnekte	danışman,	Reyhan’ın	dişçiye	gitme	kor-
kusunu	yenebilmesi	için	hangi	tekniği	uygulamıştır?

A) Sistematik duyarsızlaştırma

B) Davranışa şekil verme

C) Seçici pekiştirme

D) Model olma

E) Söndürme

6.	 Çocukların ödevini yapma, sorumluluğunu bilme, pay-
laşma, yardım etme gibi davranışları alışkanlık haline 
getirmeleri için bilgilendirme ve takip önemlidir. Eğer bu 
alışkanlıkların kazanılmasında sıkıntılar varsa, bu sıkın-
tılar ve olası nedenlerin çocukla paylaşılması gerekir. 
Çocuğun istenilen davranışı ne ölçüde yapabildiğini, ne 
ölçüde sıkıntı yaşadığını duymaya ihtiyacı vardır. Bu se-
beple alışkanlık kazandırma sürecinde belli aralıklarla 
çocukla görüşülerek birlikte değerlendirme yapılmalı-
dır. Bu süreçte pozitif bir dil kullanılmalı, yanlışlıkların 
neler olduğu belirtilirken doğru yaptığı davranışlar da 
takdir edilmelidir.

	 Bu	parçada,	çocukların	birtakım	davranışları	alışkan-
lık	haline	getirmesinde,	aşağıdakilerden	hangisinin	
önemi	vurgulanmaktadır?

A) Tekrar yapma ve uygulamanın

B) Olumlu pekiştirme ve geri bildirimin

C) Güdülenme ve olumlu transferin

D) Model olma ve koşullanmanın

E) Pekiştirme ve cezanın
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12. Toplumsal etkileşim aracı dildir. Dil, milli kültürü yansı-
tır; bir milletin yapıp ettiklerinin, duyup düşündüklerinin, 
görüp bildiklerinin, tüm tasavvurlarının aynasıdır. Bu an-
layışın gereği olarak Türk Dil Kurumu (TDK), tıbbi terim-
lere yeni sözcükler bulmuştur. Örneğin; “bypass” için 
köprüleme, “check up” için tambakı, “otopsi” için ölü 
açımı, “prematüre” için yarımca gibi. Bu sözcükler top-
lumda tutar mı, tartışılabilir. Fakat tıptaki en büyük sıkın-
tı hekimin hastalarla anlaşabilmesidir. Eğer bulunan 
Türkçe karşılıklar hekim hasta iletişimini kolaylaştırırsa, 
hasta sözcükleri anlarsa tedavi de etkili olacaktır. Fakat 
bu sözcüklerin, günlük yaşamda tutması zaman alacak-
tır. Tutmayanlar zaten kendiliğinden kaybolacaktır.

	 Bu	parçaya	göre	bir	dilin	yaşaması,	aşağıdakilerden	
hangisine	bağlı	olduğu	söylenebilir?

A) Yabancı sözcüğün anlamını karşılamasına

B) Türkçe gramer yapısına uymasına

C) Kültürel değerleri yansıtmasına

D) Toplumun benimsemesine

E) İşlevsel olmasına

11. Futbol maçı izlerken veya bir konserde, bir şeyler yiye-
bilir, yanımızdakilerle rahatlıkla konuşabiliriz. Ancak ay-
nı davranışları bir camide veya senfoni orkestrası izler-
ken sergileyemeyiz. Bunları sosyalleşme süreciyle öğ-
renir ve pek sorgulamadan da uyarız. Dolayısıyla bir top-
lumda belli durumlar karşısında nerede, ne zaman, na-
sıl davranacağımız bellidir ve toplum bizi öyle davran-
maya zorlar. Özellikle günümüzün karmaşık yapılı top-
lumlarında eğer herkes istediği gibi davranacak olsa 
toplumsal yaşamda kaos egemen olur.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisinin	önemi	vur-
gulanmaktadır?

A) Toplumsal dayanışmanın

B) Toplumsal normların

C) Toplumsal iş bölümünün

D) Toplumsal tabakalaşmanın

E) Toplumsal kurumların

10.	 Sosyoloji, insanların nasıl davranmaları, nasıl sosyal iliş-
kiler kurmaları gerektiğiyle değil, nasıl davrandıklarıyla 
ilgilenir. Örneğin, sanayileşmekte olan toplumlarda ar-
tan işsizliğin, kente ya da başka bir ülkeye göç gibi so-
nuçlarını ortaya çıkarır. Fakat sosyoloji işsizlik sorunu-
nu ele alırken bir kişinin işsiz kalmasından çok, binler-
ce insanın işsiz kalmasının toplumsal yaşam üzerinde-
ki etkilerini araştırır. Bununla elde ettiği bilgilerden ha-
reketle, birbirinden kopuk ya da aralarında bir bağlantı 
yokmuş gibi görünen toplumsal olayların ortak yanları-
nı bularak yasalara ulaşır. Sosyoloji bununla da kalmaz 
aynı zamanda işsizlik sonucunda göçün artmasıyla, 
kentlerde ne tür sorunların yaşanabileceğine ilişkin kes-
tirimlerde bulunur.

	 Parçada	sosyolojinin	bilimsel	ilke	veya	niteliklerin-
den	hangisine	değinilmemiştir?

A) Genelleyicilik

B) Obektiflik

C) Değişebilirlik

D) Nedensellik

E) Öngörüde bulunma

9.	 I. Bir çocuğun oyun oynamak amacıyla toprağı kaz-
ması üretim faktörü değildir; bir işçinin kanalizas-
yon borusu döşemek için toprağı kazması ise bir 
üretim faktörüdür.

 II. Bir çocuğun oyun oynadığı tamir seti üretim faktö-
rü değildir; bir oto tamircisinin tamir seti ise bir üre-
tim faktörüdür. 

 III. Çocukların oyun oynadıkları deniz ve kum üretim 
faktörü değildir; bir turizm bölgesindeki güneş, de-
niz ve kum ise bir üretim faktörüdür.

 
	 Yukarıda	verilen	açıklamalar	üretim	faktörlerinden	

hangileri	ile	ilgilidir?

I II III

A) Girişim Doğa Sermaye

B) Girişim Sermaye Doğa

C) Emek Emek Girişim

D) Emek Sermaye Doğa

E) Girişim Emek Sermaye
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14. İnsan üretim süreci içinde birçok etkinlikte bulunur. Bun-
lardan birisi de ürünün şeklinde değişiklik yapmaktır. 
Söz gelimi buğday tarladan alındıktan sonra teknolojik 
bir işlemden geçirilerek un haline getirilir. Fakat bu iş-
lem sonucunda çok kaliteli 1 kg un elde etmek için yak-
laşık 1.5 kg buğday kullanılır. Burada buğday nicelik 
olarak azalmış gözükse de; kaliteli 1 kg unun fiyatı her 
zaman 1.5 kg buğdaydan daha pahalıdır. Yine başka-
ları da unun durumunu değiştirerek ekmek, pasta, bis-
küvi yapmaktadırlar. Bu işlemler sonunda üretilen ek-
mek, pasta veya bisküvi de undan daima daha pahalı-
dır.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerin	hangisine	vurgu	yapıl-
maktadır?

A) Mala olan ihtiyacın artmasına

B) Malın tüketiminin kolaylaşmasına

C) Malın değer kazanmasına

D) Malın dayanıklılığının artmasına

E) Malın değişiminin hızlanmasına

13. Öğrenci yoksa öğretmen, sporcu yoksa antrenör, evlat 
yoksa ebeveyn, yönetilen yoksa yönetici olunmaz.

	 Bu	parçadan	aşağıdaki	yargıların	hangisine	ulaşıla-
bilir?

A) Bir statüye ait roller diğer statüye ait rolleri pekiştirir.

B) Statüler içinde en belirleyicisi anahtar statüdür.

C) Statüler belirli kurallara göre işler.

D) Her statünün kendine özgü bir rolü vardır.

E) Bir statünün varlığı diğer statülere bağlıdır.

16.	 Köylüler ücretli sanayi işçisi olmak üzere kente geldik-
lerinde ne ailelerini yanlarında getirir ne de sahip olduk-
ları küçük toprak parçasını satarlar. Bunun nedeni, ye-
ni gelen işçinin karşı karşıya bulunduğu mesleki, sağ-
lık, fizyolojik ve sosyo-ekonomik nitelikteki riskler karşı-
sında kendini emniyette hissetmemesidir. Hatta kent-
lerdeki, önemli ölçüde geliri olan birçok tüccar, işada-
mı ve diğer orta sınıfların, ihtiyaç halinde hiç değilse rant 
biçiminde gelir getireceğini düşünerek, tasarruflarını ko-
nut yapımına harcamalarının, emlak yatırımlarına yön-
lendirmelerinin altında da bu yatmaktadır.

	 Buna	göre,	parçada	sözü	edilen	toplum	kesimleri-
nin	emlak	edinmeye	yönelmelerinin	nedeni	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

A) Yüksek kâr elde etme düşüncesi

B) Yaşam standartlarının düşük olması

C) Gelir dağılımının adaletli yapılmaması

D) İhtiyaçlarının çeşitlenerek çoğalması

E) Sosyal güvenlik sisteminin gelişmemesi

15.	 Modern sanayi toplumunda çekirdek aile akrabaların-
dan soyutlanmıştır. Bu da ailede karı, koca ve çocuklar 
arasındaki streste bir yoğunlaşmaya neden olmuştur. 
Akrabalardan soyutlanmışlık, aile üyelerinin birbirlerin-
den beklentilerinin, isteklerinin artmasına yol açar. Öy-
le ki ailedeki gerilimli durum topluma da yansır. Ne za-
man ki bireyler çekirdek ailenin hapishanesinden kur-
tulur, o zaman toplumun diğer üyeleriyle sağlıklı ilişki-
ler kurar, böylelikle toplumun hastalıkları da azalma eği-
limine girer.

	 Bu	parçadan	aşağıdaki	yargıların	hangisine	ulaşıla-
bilir?

A) Toplumdaki bazı problemlerin kaynağı aile türüdür.

B) Toplumun aileye verdiği değer gün geçtikçe artmıştır.

C) Sanayileşme süreciyle birlikte aile kurumu önemini 
kaybetmiştir.

D) Modernleşmeyle birlikte ailenin toplumsal işlevi azal-
mıştır.

E) Çekirdek aile yapısının ortaya çıkmasıyla bireyler psi-
kolojik olarak rahatlamıştır.
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19.	 “Ağaç, asker, futbolcu, memur” distribütif kavramlardır; 
“Orman, ordu, takım, sendika” kollektif kavramlardır.

	 Buna	göre	“distribütif”	kavramlar	için	aşağıdakiler-
den	hangisi	söylenebilir?

A) Bir sınıfın bir kısım elemanlarını ifade eden kavram-
lardır.

B) Bir varlığın oluş tarzını ifade eden kavramlardır.

C) Gösterdiği kavramda bir niteliğin bulunduğunu ifa-
de eden kavramlardır.

D) Bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşen kav-
ramlardır.

E) Bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kav-
ramlardır.

22. 

 Sarışın olmak: S
 Mutlu olmak: M

	 Buna	göre	yukarıdaki	diyagramda	taralı	alanın	yük-
lemler	mantığına	göre	sembolik	karşılığı	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

A) Ex~(SxÙMx)

B) Ex(~SxÙ~Mx)

C) Ex~(~SxÙMx)

D) Ex(SxÙ~Mx)

E) Ex(SxÙMx)

������� �����

18.	 Aşağıdaki	bileşik	önermelerden	hangisinin	ön	bile-
şeni	doğru,	art	bileşeni	yanlış	olunca	önerme	doğ-
ru	olur?

A) Enflasyon yükselirse ekonomik kriz olur.

B) Zeki hem sporcu hem de aktördür.

C) Pazar günü ya kar ya yağmur yağacak.

D) Serdar ancak ve ancak sınıfını geçerse tatile gidecek

E) İrem ve Nil üniversiteyi kazandı.

17.	 Dünya da Mars da kendi çevresinde döner.

 Dünya’da gece gündüz oluşur.

 O hâlde, Mars’ta da gece gündüz oluşur.

 Yukarıdaki çıkarım analoji türü bir çıkarımdır.

	 Buna	göre	analoji	nedir?

A) Zihnin bir ya da birkaç önermeye dayanarak zorun-
lu olarak sonuç çıkardığı akıl yürütme biçimidir.

B) Zihnin tek tek parçalar arasındaki benzerliklerden 
hareketle bütüne ilişkin yargıya ulaşma biçimidir.

C) İki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkın-
da verilen yargının diğeri hakkında da verilmesidir.

D) Zihnin verilen genel önermelerden sonuç olarak ye-
ni bir önerme çıkarmasıdır.

E) Gözlemlerimizi gözlem dışı kalan kavramlar tasarla-
yarak açıklayan çıkarım biçimidir.

21.	 Aşağıdakilerden	hangisi	bileşik	bir	önermedir?

A) Açın karnı doyar ama gözü doymaz.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Bal tutan herkes parmağını yalar.

D) Bazı taşlar yerinde ağırdır.

E) Her at kişner.

20.	 Tanım, bir kavramın işaret ettiği, gösterdiği şeylerin tü-
münde bulunan ortak özellikleri ortaya koymaktır. Söz 
gelimi, ağacı tanımlamak istediğimizde, çam, gürgen, 
kavak, meşe, sedir, ceviz, ıhlamur, zeytin, armut, kiraz 
ağaçları gibi tüm ağaç türlerinde bulunan ortak özellik-
lerin belirtilmesi gerekir. Buna göre, örneğin bu ağaç 
türlerinin tümünün ortak özelliği bitki olmasıdır. Burdan 
hareketle, “Ağaç, bir bitkidir.” şeklinde tanımlanabilir.

	 Parçada	aşağıdaki	tanım	koşullarından	hangisi	vur-
gulanmaktadır?

A) Tanım, eksiksiz olmalıdır.

B) Tanım, kendisinden daha açık kavramlarla yapılma-
lıdır.

C) Tanım, bilinmesi kendisine bağlı olan bir şeyle yapıl-
malıdır.

D) Tanım, çelişkisiz bir önerme olmalıdır.

E) Tanım, ne çok geniş ne çok dar olmalıdır.
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24. Düşünceleriniz pozitif olursa düşünceleriniz sözleriniz 
olur.

 Sözleriniz pozitif olursa sözleriniz davranışlarınız olur.

 Davranışlarınız pozitif olursa davranışlarınız alışkanlık-
larınız olur.

 Alışkanlıklarınız pozitif olursa alışkanlıklarınız değerleri-
niz olur.

 Değerleriniz pozitif olursa değerleriniz kaderiniz olur.

	 Bu	çıkarımın	sonuç	önermesi	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

A) Düşünceleriniz pozitif olursa düşünceleriniz kaderi-
niz olur.

B) Sözleriniz pozitif olursa sözleriniz değerleriniz olur

C) Davranışlarınız pozitif olursa davranışlarınız kaderi-
niz olur.

D) Alışkanlıklarınız pozitif olursa alışkanlıklarınız kade-
riniz olur.

E) Düşünceleriniz pozitif olursa düşünceleriniz değer-
leriniz olur.

25.	 “Müslüman, herkesin elinden ve dilinden emin olduğu 
kimsedir.” (Buhârî,iman) 

	 Peygamberimizin	burada	anlatmak	istediği	insan	mo-
deli	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Olaylar görmezlikten gelen

B) Bildikleriyle amel eden

C) Çevresine güven veren

D) Tüm insanlarla uzlaşan

E) Eğitsel yeterliliğe ulaşan

26.	 Nirvana, bir tür gerçeği olduğu gibi kabul etmenin ge-
rektiğini anlatan ve kişinin bulunduğu durumdan mem-
nun olması gerektiğini anlatan bir felsefedir. Nirvana’ya 
ulaşmanın en etkili yolu, aşırı duyguları, ihtirasları kon-
trol altına alabilmektir. Bu anlayışın en önemli düşünce-
si, kişinin hayatı boyunca yaptığı eylemlerin ileriki haya-
tında önüne geleceğini savunur.

	 Nirvana	aşağıdaki	dinlerden	hangisine	ait	bir	kurtu-
luş	inancıdır?

A) İslam 

B) Budizm 

C) Şintoizm 

D) Hinduizm 

E) Yahudilik

23. A ve B iki ayrı önermedir. AÛB geçerlidir. 

	 Buna	göre	“A”	ve	“B”	önermelerinin	doğruluk	yorum-
laması	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) B) C)
A B A B A B
D
D
D
D

Y
Y
Y
Y

D
Y
Y
Y

Y
Y
Y
D

Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y

 

D) E)
A B A B
D
D
D
Y

Y
D
D
Y

D
D
Y
D

D
D
Y
Y

25.	-	32.	soruları	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi
dersini	yasal	olarak	almak	zorunda	olanlar	ve
İmam	Hatip	Okulları	öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.
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27.	 • “Su bulamayanlar, teyemmüm ederek namazlarını 
kılabilirler.” (Maide, 6)

 • “Bir tehlikeden korkanlar yaya veya binek üzerinde 
namazlarını kılabilirler.” (Bakara 239)

 • “Yolcular, seferi olanlar, dört rekâtlı farzları ikişer 
rekât olarak kılabilirler.” (Nisa, 101)

 • “Savaş halinde olanlar, nasıl güçleri yetiyorsa o şe-
kilde namazlarını kılabilirler.” (Nisa, 101)

	 Yukarıdaki	ayetler	İslam	dininin	hangi	özelliğini	yan-
sıtmaktadır?

A) Evrensel olması

B) Sevgi dini olması

C) Aşırılıklardan uzak olması

D) Dünya ve ahiret dini olması

E) Kolaylığı esas alması

29.	 I. Hüküm vermek yalnızca Allah’a aittir

 II. Büyük günah işleyen Müslümanlar dinden çıkarlar.

 III. Kur’ân’in mahluktur, yalnızca Allah Kadîmdir.

	 Yukarıdaki	görüşler	aşağıdaki	mezheplerden	hangi-
sine	aittir?

A) Eş’arilere                  

B) Haricilere                          

C) Maturidilere                       

D) Şafiilere

E) Mürcie

28.	 “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar 
vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.” 

 (İnfitar,10-12)

	 Yukarıdaki	ayette	bekçi,	ve	yazıcı	olarak	ifade	edi-
lenler	aşağıdakilerden	hangileridir?

A) Kiramen kâtibin melekleri

B) Münker ve Nekir melekleri

C) Hamele-i arş melekleri

D) Mukarrebun ve İlliyyun melekleri

E) Azrail ve Mikail melekler

30.	 Peygamber Efendimiz (sav) bir gün cenaze’ defnine git-
miştir. Mezarın içinde hafif bir kazılış hatası vardır. He-
men bunun düzeltilmesini emretmiştir. Birisi O’na “Bu-
nun ölüye herhangi bir zararı dokunur mu?” diye sorar. 
Hazreti Peygamber (sav) şu cevabı verir: “Gerçekte bu 
gibi şeylerin ölüye ne bir zararı dokunabilir ne de fay-
dası. Fakat bu, yaşayanın gözlerini rahatsız etmemek 
içindir.” buyurur.

	 Yukarıda	anlatılan	durum	Peygamber	Efendimiz	(sav)	
ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A) Estetik duyarlılığın gelişmesi için yoğun çaba sarf et-
miştir.

B) Müslümanların birbirlerine olan görevlerini hatırlat-
mıştır.

C) Doğruluğun insanı kurtuluşa götüreceğini söylemiştir.

D) İnsanları her zaman iyiliğe, güzelliğe, adalete çağır-
mıştır.

E) Her fırsatta insanlarla iletişim kurarak görevini yap-
mıştır.
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35.	 Beş aylık Aylin annesi odayı terk ettiği zaman onu gör-
mediği için yok olduğunu sanır ve ağlar. Dokuz aylık ol-
duğunda ise annesi kendisini bırakıp yan odaya gitti-
ğinde annesini göremese de annesinin var olduğunu 
bilir ve ağlamaz, eğer ağlıyorsa bu nedeni annesini ge-
ri çağırmak içindir.

	 Aylin’deki	bu	davranış	değişikliğinin	nedeni	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

A) Nesne devamlılığını kazanması

B) Korunum ilkesini kavraması

C) Benmerkezci düşünmesi

D) Soyut düşünmeye başlaması

E) Kendini gerçekleştirmesi

33. Çocuklar kulaklarıyla değil, gözleriyle terbiye alır; duy-
duklarını değil, gördüklerini yaparlar.

	 Bu	sözde	aşağıdakilerden	hangisinin	önemi	vurgu-
lanmaktadır?

A) Koşullanmanın

B) Model alarak öğrenmenin

C) Bilişsel süreçlerin

D) Seçici dikkatin

E) Deneme yanılmanın

34.	 Aşağıdaki	atasözlerinden	hangisi	eğitim	ve	öğren-
menin	kritik	dönemi	olduğunu	vurgulamaktadır?

A) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

B) Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez.

C) Öğrenmenin yaşı yoktur.

D) Ağaç yaşken eğilir.

E) Bakmakla öğrenilseydi kediler kasap olurdu.

31. • “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım 
etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da 
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veri-
yor.” (Nahl, 90)

 • “Antlaşma yaptığınız zaman Allah’ın ahdini yerine 
getirin... Yeminleri bozmayın.” (Nahl, 91)

 • “... Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanların eşya-
larını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzün-
de bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” 
(Hud, 85)

	 Kur’an-ı	Kerim’de	yer	alan	ayetlerden	hareketle	aşa-
ğıdakilerden	hangisi	çıkarılabilir?

A) İnanma ihtiyacı kimi zaman zor zamanlarda ortaya 
çıkmıştır.

B) Din, mensuplarını ibadet etmeye davet etmektedir.

C) İnanma duygusu her insanda doğuştan vardır.

D) Din, toplumsal hayatı düzenlemede etkin yapıya sa-
hiptir. 

E) Dini inançlar birey ve toplumu canlı tutan değerlerdir.

32. Hz. Peygamber açık ve net olarak anlaşılan ilahî mesaj-
ları Müslümanlara tebliğ etmiştir. Ancak bazı ilahi me-
sajlar insanlar tarafından açıkça anlaşılamadığından, 
Hz. Peygamber’e sormuşlardır. O’da bu anlaşılmayan 
bilgileri anlaşılır şekilde açıklamıştır. Mesela “Namazla-
ra ve orta namaza devam edin…” ayetinde orta nama-
zın ne olduğu açık olmadığından Hz. Peygambere so-
rulduğunda O, “Orta namaz, ikindi namazıdır.” sözüyle 
ayetteki bu kapalılığı ortadan kaldırıp ayeti anlaşılır hâ-
le getirmiştir. 

	 Bu	parçada	Hz.	Muhammedin	hangi	niteliği	üzerin-
de	durulmaktadır?

A) İnsanlar arasından seçilmesi 

B) Kur’an’ın açıklayıcısı olması 

C) Bir peygamber olması 

D) Bir uyarıcı olması 

E) Merhamet sahibi olması

33.	-	35.	Psikoloji,	36.	-	38.	Sosyoloji,	39.	-	40.	
Mantık	sorularını;	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	
dersini	yasal	olarak	almak	zorunda	olmayan	
veya	farklı	müfredat	ile	alanlar	cevaplayacaktır
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39.	 p	bileşeni	“yanlış”;	q	bileşeni	“doğru”	değer	aldığın-
da	aşağıdaki	önermelerden	hangisi	yanlış	değer	alır?

A) ~pŞq    B) pŞ~q

C) ~pÙq    D) pÛ~q

   E) pÚ~q

37.	 Toplumsal gruplar üyeleri bakımından homojen veya 
heterojen yapıda olabilir. Grubun homojen oluşu, grup 
üyelerinin benzer özelliklere sahip olduklarını gösterir. 
Örneğin yaş, tecrübe, eğitim, teknik beceri, kültürel ya-
pı gibi. Heterojen gruplarda ise üyeler birbirinden fark-

lı özelliklere sahiptir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisinin	üyeleri	bakı-
mından	diğerlerine	göre	daha	homojen	yapıda	oldu-
ğu	söylenebilir?

A) Aile

B) Spor kulübü

C) Arkadaş grubu

D) Engelliler derneği

E) Köy kalkındırma kooperatifi

36.	 Kişinin sahip olduğu statü sayısı, ne kadar çok gruba 
girerse o kadar artar. Ama kişi yine de temel bir statü-
ye sahiptir. Kişinin bu statüsü, toplumun en çok önem 
verdiği ya da en çok ilgi gösterdiği statüsüdür. Örneğin 
bir avukat 400 m rekortmeni ise insanlar onu avukat ola-
rak değil, rekortmen bir atlet olarak veya bir doktor ta-
nınan bir şarkıcı ise insanlar onu doktor olarak değil,  
sanatçı olarak görürler ve önemserler.

	 Bu	parça,	aşağıdaki	kavramlardan	hangisini	açıkla-
maktadır?

A) Rol çatışması B) Edinilmiş statü

C) Toplumsal rol D) Anahtar statü

                       E) Toplumsal saygınlık

38.	 Aynı şehirde bulunan aynı büyüklükte ve aynı konfor-
daki bir evin, şehrin değişik semtlerindeki kira getirileri 
farklıdır.

	 Bu	durum	aşağıdakilerden	hangisiyle	ifade	edilebi-
lir?

A) Kullanım farkı

B) Değişim farkı

C) Emek farkı

D) Talep farkı

E) Rant farkı

40.	 Öncülleri;

 I. Cengiz ileri görüşlü biri olsaydı tehlikeyi fark eder-
di.

 II. Cengiz deneyimli biri olsaydı tehlikeyi fark ederdi.

 III. Cengiz tehlikeyi fark edemedi.

 
	 önermeleri	olan	geçerli	bir	çıkarımın	sonucu,	aşağı-

dakilerden	hangisidir?

A) Cengiz ileri görüşlü veya deneyimli biri değildir.

B) Cengiz ne ileri görüşlü ne de deneyimli biridir.

C) Cengiz ileri görüşlü ise deneyimli biri değildir.

D) Cengiz ileri görüşlü fakat deneyimli biri değildir.

E) Cengiz ya ileri görüşlü ya da deneyimli biri değildir.

SINAV	BİTTİ,	BAŞARILAR


