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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SOSYAL BİLİMLER-1 testiSOSYAL BİLİMLER TESTİ

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

A A A A A

Ulti Serisi Branş Denemeleri

TYT Deneme Sınavı - 01

1. İtil Bulgar Devleti Hükümdarı Almuş Han, Abbasi halife-
sine bir elçilik heyeti göndererek kendisine İslam dinini 
tebliğ edecek fakihler ile cami ve kale yapımı için ustalar 
istedi. Almuş Han’ın talebini memnuniyetle karşılayan 
halife, içinde fakihlerin ve ustaların bulunduğu bir elçi-
lik heyetini İtil Bulgar Devleti’ne gönderdi. 922 yılında  
Almuş Han’ın huzuruna çıkan heyet, Almuş Han’a ha-
lifenin İslam’a davet mektubunu okudu. Almuş Han da 
kendisine gönderilen sancağı teslim alarak İslamiyet’i 
resmen kabul eden ilk Türk hükümdarı oldu.

Bu bilgilerden hareketle İtil Bulgarlarıyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez? 

A) İslamiyet’e kendi rızaları ile geçtikleri 

B) Türk-İslam mimarisinin gelişimine katkı sağladıkları 

C) Abbasilerle diplomatik ilişki kurdukları 

D) Ülkelerini bayındır hâle getirmeyi amaçladıkları 

E) Abbasilerin yönetiminde idari ve askerî görev üstlen-
dikleri

2. Selçuklular 1071’de Malazgirt Savaşı’nı kazanarak çok 
kısa sürede İstanbul sınırlarına kadar ilerlemişlerdi. 
İstanbul her an Türklerin eline geçebilirdi. İmparator  
Alexios Komnenos, Flander Kontu Robert komuta-
sındaki 200 kadar şövalyeyi İstanbul’da ağırlamış ve  
Papa II. Urbanus’a asker gücü desteği için Robert ara-
cılığıyla bir teklif göndermişti. Bu tam da papanın bekle-
diği fırsattı. Papa çok kısa bir süre sonra 600 bin kişilik 
bir orduyu Anadolu’ya göndermişti.

Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Avrupalılar ittifak hâlindedir.

B) Bizans hem doğudan hem batıdan saldırıya uğra-
mıştır.

C) Haçlılar Türk dünyası üzerine seferler planlamakta-
dır.

D) Türklerin batıya doğru ilerleyişi engellenmiştir.

E) Malazgirt Savaşı, Haçlı Seferlerinin tetikleyicisi ol-
muştur.

3. Orhan Bey Dönemi’nde Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla 
başlayan Rumeli fetihlerinde, fethedilen bölgedeki Hris-
tiyan halka din, dil ve kültür serbestliği tanınmakla birlik-
te Anadolu’dan getirilen Türk aileler fethedilen bölgelere 
yerleştirilerek Türk köyleri kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli fetihlerinde izlediği bu 
politikanın aşağıdakilerden hangisine katkı sağladı-
ğı söylenemez? 

A) Rumeli fetihlerinin kalıcı olmasına

B) Gayrimüslim göçlerinin önlenmesine 

C) İslamiyet’in Rumeli’de yayılmasına

D) Kültürel ve dinî birliğin sağlanmasına

E) Rumeli’de yeni yerlerin fethedilmesine 

4. Mustafa Kemal; komutanlara, valilere ve Anadolu’daki 
millî cemiyetlere Havza’dan gönderdiği emirlerle İzmir 
başta olmak üzere İtilaf Devletlerinin yaptığı işgalleri 
protesto etmelerini istemiş, kendisi de Havza’da bir mi-
ting düzenleyerek İzmir’in Yunanlar tarafından işgalini 
protesto etmiştir. Bu protesto hareketi daha sonra tüm 
yurtta yapılmaya başlamıştır. 

Buna göre Mustafa Kemal’in;

I. Millî Mücadele’yi halka mal etmek,

II. millî bilinci uyandırmak,

III. Osmanlı saltanatına son vermek

amaçlarından hangilerine yönelik hareket ettiği söy-
lenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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5. Atatürk, birçok inkılabı düşünmüş olmasına rağmen bir 
inkılabı yapacak şartlar ve zaman gelmeden o inkılabı 
hayata geçirmemiştir. Bu duruma, İstanbul Hükûmetinin 
Lozan Barış Konferansı’na davet edilmesi üzerine sal-
tanatın kaldırılması örnek gösterilebilir. 

Bu örnekten hareketle TBMM’de meclis hükûmeti 
sisteminden kaynaklı yaşanan hükûmet krizleri ve 
devlet başkanlığı sorunları aşağıdaki inkılaplardan 
hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Cumhuriyetin ilan edilmesine

B) Halifeliğin kaldırılmasına

C) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesine

D) 1924 Anayasası’nın yürürlüğe girmesine

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edimesine

6. Aşağıdaki görselde Dünya’nın kendine özgü geoit şekli 
gösterilmiştir.

Basıklık

Şişkinlik

Ekvator

Buna göre Dünya’nın geoit şekle sahip olduğunu;

I. kutuplara doğru gidildikçe yer çekiminin artması,

II. Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması,

III. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından uzun ol-
ması

durumlarından hangileri kanıtlar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

7. Antalya’da yaşayan Ozan, tatil için İtalya’ya gitmiştir. 
İtalya kıyılarındaki iklimin Antalya’dakiyle aynı olduğunu 
gözlemlemiştir.

Buna göre İtalya’nın aşağıdaki özelliklerinden han-
gisi Ozan’ın bu düşüncesini etkilemez?

A) Cephe yağışlarının görülmesi

B) En fazla yağışın kış mevsiminde düşmesi

C) En soğuk ayın ocak olması

D) Yaz mevsiminin kurak geçmesi

E) Bitki topluluklarının makilerden oluşması

8. Aşağıda verilenlerden hangisi siyasi göçlere örnek 
gösterilemez?

A) Afganistan’da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Af-
ganların Avrupa’ya göç etmesi

B) 1989 yılında Bulgaristan Hükûmetinin baskısı nede-
niyle binlerce kişinin Türkiye’ye gelmesi

C) 1944 yılında SSCB’de binlerce Ahıska ve Kırım  
Türk’ünün Sibirya’ya sürgün edilmesi

D) Körfez Savaşı nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin 
Kuzey Irak’tan Türkiye’ye göç etmesi

E) Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşçi Göçü 
Antlaşması ile Türkiye’den Almanya’ya çalışmak için 
göç edilmesi

9. Uluslararası ticarette kullanılan bazı deniz yolları, açılan 
kanallar sayesinde kısalmıştır.

Buna göre Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla aşağıda-
kilerden hangileri arasında sefer yapan gemilerin 
yolları daha çok kısalmıştır?

A) Güney Avrupa - Kuzey Amerika’nın doğusu

B) Güneydoğu Asya - Avrupa

C) Kuzey Afrika - Batı Avrupa

D) Kuzey Amerika - Güney Amerika

E) Avustralya - Güneydoğu Asya
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10. 

III
IV

I

II

Bu haritada numaralandırılan alanlardan;

• I numaralı alanda deprem,

• II numaralı alanda maden kazaları,

• III numaralı alanda orman yangınları,

• IV numaralı alanda çığ

afetlerinin yaşanma riski yüksektir.

Bu afetler sınıflandırıldığında aşağıdaki türlerden 
hangisine ait açıklama yapıldığı söylenemez?

A) Teknolojik B) Biyolojik

C) Jeolojik D) Sosyal

E) Klimatik-hidrolojik

11. Empedokles bir yandan Herakleitos’un her şeyin de-
ğiştiği fikrine diğer yandan Parmenides’in hiçbir şeyin 
değişmediği fikrine karşı çıkar. Ona göre bu iki filozof 
değişim denen şeyin doğasını kavrayamadığı için böyle 
fikirler ileri sürmüştür. Empedokles’in dört element ku-
ramına göre doğadaki her türlü varlığın temelinde hava, 
su, toprak ve ateş olmak üzere dört element bulunmak-
tadır. Bu dört elementin farklı oranlarda birleşmesi farklı 
varlıkları oluştururken bu elementlerin birbirinden ayrıl-
ması varlıkların ortadan kalkmasına neden olmaktadır. 
İşte değişim, bu birleşip ayrılma sürecinden kaynaklan-
maktadır. 

Bu parçaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Felsefe, farklı medeniyetlerin katkılarıyla gelişen ev-
rensel bir etkinliktir. 

B) İnsanın evreni, dinlerden bağımsız şekilde açıklama 
ihtiyacı felsefeyi ortaya çıkarmıştır. 

C) Filozofların eleştirel yaklaşımı sayesinde aynı felsefi 
problem farklı şekillerde açıklanabilir.

D) Felsefi görüşler, dönemin önemli toplumsal, siyasal 
ve fiziksel olaylarının etkisinde kalabilir. 

E) Felsefede önemli olan, bir soruyu cevaplamak değil 
özgün bir soru sorabilmektir. 

12. J. Locke’a göre insan zihni başlangıçta bomboştur. Do-
ğuştan getirilen hiçbir ön bilgi, düşünce ya da eğilim 
yoktur. Duyu organları çalışmaya başladığında bomboş 
olan zihin de dolmaya başlar. Dış dünya hakkındaki tüm 
bilgilerimiz, dış dünyadaki nesnelerle karşılaşmamızdan 
ve onlara dair algılarımızdan oluşmaktadır. 

Buna göre Locke, bilginin oluşumunda aşağıdaki-
lerden hangisini savunmaktadır?

A) Akıl ve duyuların iş birliğini

B) Bireysel deneyimleri

C) Akla dayalı çıkarımları

D) Hayal gücünden alınan ilhamı

E) Aracısız bir kavrayış olan sezgiyi

13. Bu kavram, çoğunlukla “Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu 
hakkında kesin ve güvenilir bir bilgiye ulaşmanın müm-
kün olmadığını ileri süren görüş” anlamında kullanıl-
maktadır. Ancak Tanrı’nın varlığı, evrenin kaynağı, var 
oluşun amacı, ruhun varlığı ve ölümsüzlüğü gibi meta-
fizik konuların tamamında insanın kesin ve güvenilir bir 
bilgiye ulaşamayacağını savunan her türlü görüşü içine 
alan genel bir kavramdır. 

Bu parçada açıklanan kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Nihilizm B) Ateizm  C) Taoizm

D) Agnostisizm E) Panteizm 

14. Kreşe giden dört yaşındaki Emre, arkadaşı Alper’in 
oyuncak uçağını çok beğenir ve alıp eve getirir. Bu du-
rumu fark eden Emre’nin annesi, ona yaptığının yanlış 
olduğunu, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz bir şekilde 
alıp eve getiremeyeceğini, bu oyuncağı yarın götürüp 
arkadaşına iade etmesi gerektiğini anlatır. Bunun üze-
rine Emre annesine “Bana çok mu kızdın anne?” diye 
sorar. Annesi ise Emre’ye şunları söyler: “Sen bu dav-
ranışın yanlış olduğunu bilmediğin için sana kızmadım. 
Eğer yaptığının yanlış olduğunu bilerek oyuncağı alsay-
dın o zaman sana kızardım.”

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılabilir?

A) Sorumluluk, bilinç ve iradeye bağlıdır.

B) İyinin ve kötünün anlamı topluma göre değişir. 

C) Ahlaki eylem, kişinin vicdanından kaynaklanır. 

D) Erdemli davranış, bireyi mutlu eden davranıştır. 

E) Ahlaklı bir yaşam hayata anlam katar. 
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15. Öz ve görünüş problemi, Antik Çağ’dan beri tartışılan bir 
problemdir. 20. yüzyılda yoğun olarak yeniden ele alı-
nan bu problem, fenomenoloji olarak bilinen bir felsefi 
akımın doğmasına yol açmıştır. Fenomenolojinin kuru-
cusu olan Alman düşünür Husserl felsefenin görevinin, 
nesnelerin özlerinin niteliklerini ve işlevlerini araştırmak 
olduğunu söylemiştir. Ona göre her nesnenin görünüşü 
özünü de içinde taşır ve bilinç bu özü kavrayabilir. Gö-
rünüşün içindeki özün bilgisine ulaşabilmek için önce; 
ilgisiz görüşler, günlük bilgiler, ön yargılar gibi onun 
özüne ait olmayan her şeyin ayıklanması yani parantez 
içine alınması gerekir. Böylece insanın öze ulaşmasını 
engelleyen unsurlar kısa bir süre için yok sayılır. Böy-
lelikle bilinç, nesnenin özünü doğrudan, aracısız olarak 
kavrama imkânı bulur. 

Bu parçaya dayanılarak fenomenolojik yöntemle il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Varlığın tabi olduğu doğa yasalarını çözümleme gay-
retidir. 

B) Varlığı, soyut ve somut tüm yönleriyle açıklama uğ-
raşıdır. 

C) Varlık hakkında doğru bilgiye ulaşılamayacağını is-
patlama yoludur. 

D) Varlığı, olgusal özelliklerinin ötesinde zihinsel olarak 
kavrama çabasıdır.

E) Varlığın, var olmasını sağlayan ilk nedeni yani ark-
heyi bulma yöntemidir. 

16. “O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle 
ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle 
birlikte uygun bir rüzgârla seyrettiği, yolcuların da bununla 
sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve 
her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre ku-
şatıldıklarını (batıp boğulacaklarını) anlayınca dini Allah’a 
has kılarak, ‘Ant olsun, eğer bizi bundan kurtarırsan mut-
laka şükredenlerden olacağız.’ diye Allah’a yalvarırlar.” 

(Yûnus suresi, 22. ayet.)

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?

A) Yüce Allah evreni, insanların yaşayabileceği şartlara 
uygun olarak yaratmıştır.

B) İnsan, zor zamanlarda Rabb’ine yönelme eğilimi 
gösterir.

C) İnsan yalnızca zor durumlarla yüzleştiğinde Rabb’ini 
hatırlamalıdır.

D) Doğa olayları karşısında insanın yapabileceği hiçbir 
şey yoktur.

E) İnanç ancak ölümle yüzleşince oluşabilen bir durum-
dur.

17. Yüce Allah (c.c.) insanları dünya ve ahirette mutlulu-
ğa ulaştıracak bilgileri Kur’an’da belirtmiş, teorik olarak 
Kur’an’da yer alan bu bilgilerin ete kemiğe bürünmüş 
hâli olarak da elçisi Hz. Muhammed’i (s.a.v.) görevlen-
dirmiştir. Bizler de en kestirme yoldan, Hz. Peygam-
ber’in söz ve davranışlarıyla ortaya koyduğu örnekliği 
takip ederek Allah’ın (c.c.) arzu ettiği insan modeline 
ulaşabiliriz. Eğriyi doğruyu, iyiyi kötüyü, günahı sevabı, 
İslam ahlakına dair ne varsa özünü Hz. Peygamber’in 
örnekliğinden yola çıkarak rahatça kavrayabiliriz. Bu ne-
denle Hz. Muhammed’i (s.a.v.) kendimize rehber edin-
meli, onun açtığı yoldan ilerlemeliyiz. 

Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisi ile destekle-
nemez? 

A) “İşte böyle, kendilerinden öncekilere de hiçbir pey-
gamber gelmemiştir ki ‘O bir sihirbaz veya bir mec-
nun.’ demiş olmasınlar.” 

(Zâriyât suresi, 52. ayet.) 

B) “Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik: O 
size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size ki-
tabı ve hikmeti öğretiyor; yine size daha önce bilme-
diklerinizi öğretiyor.” 

(Bakara suresi, 151. ayet.) 

C) “Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikreden-
ler için güzel bir örnektir.’’ 

(Ahzâb suresi, 21. ayet.) 

D) “Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, 
Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygam-
berler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraber-
dirler; bunlar ne güzel arkadaşlardır!” 

(Nisâ suresi, 69. ayet.) 

E) “De ki: Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulun-
saydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir 
melek gönderirdik.”

(İsrâ suresi, 95. ayet.)
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18. İslam dini getirdiği ilke ve hükümlerle insanlığın yaşa-
mını kolaylaştırmayı hedefler. İslam’ın ortaya koydu-
ğu bakış açısı dünyanın güncel koşullarını reddetmez. 
Dinin değişmez ilkelerinin dışındaki durumlarda günün 
şartlarına uygun yorumlara izin verilmiştir. Bu da içtihat 
mekanizmasının çalıştırılmasıyla mümkün olmakta-
dır. Hz. Peygamber de karşılaşılan durumlarda Kur’an 
ve sünnetten hareketle aklın kullanılmasını önermiştir. 
Allah resulü, Muaz b. Cebel’e (r.a.) görevi esnasında 
kendisine bir mesele arz edildiğinde Kur’an ve sünnette 
bulamadığı hususlarda nasıl hareket edeceğini sordu-
ğunda o, kendi görüşüyle içtihat edeceğini söyleyince 
Peygamberimiz aldığı bu cevaptan memnun olmuştur. 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabi-
lir? 

A) Sahabeler, kişisel görüşlerini vahiyden önde tutmuş-
lardır. 

B) İslam’ın hiçbir hükmü zaman ve mekâna göre esne-
tilemez. 

C) Dinin ilkeleri, insanların bakış açısına göre değerlen-
dirilemez. 

D) İslam’ın bazı kuralları yeni şartlara göre yorumlana-
bilmektedir. 

E) Kur’an’da yer verilmeyen hükümlere hadislerle açık-
lık getirilmiştir.

19. İnanç, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’tan getirdiği 
esasların doğru olduğunu kabul edip onlara gönülden 
inanmaktır. İbadet ise gönülden isteyerek Allah’a kulluk 
etmek, saygı göstermek ve onun emirlerini yerine ge-
tirmektir. Namaz, oruç, hac, zekât ve kurban, dinimizde 
yer alan başlıca ibadetlerdendir. Bunların dışında onun 
rızasını kazanmak için yapılan tüm güzel iş ve davranış-
lara da ibadet denir. Kul, Allah’a karşı sorumluluklarının 
gereğini yerine getirmesi oranında inancını kuvvetlen-
dirmiş olur. Zira ibadetsiz bir hayat, meyvesiz ağaca 
benzer. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış-
tır? 

A) Kul hakkından kaçınmak bir müminin en önemli gö-
revidir. 

B) İnanç ve ibadet, birbirini tamamlayan iki farklı olgu-
dur. 

C) İbadetlerini yerine getirmeyen bir insanın inancından 
söz edilemez. 

D) İnanç dinin daha çok soyut boyutuyla ilgili iken iba-
det somut yönleri ile ilgilidir. 

E) Namaz, en önemli ibadet; Allah’ın varlığına inanmak 
da en önemli inanç konusudur.

20. İslam dininde;

• harcama yapılacağı zaman cimrilikten de israftan da 
kaçınılması, 

• ibadetlerde aşırıya kaçılmaması,

• insana sunulan nimetlerin ölçülü biçimde kullanılması

emredilmektedir.

Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgi-
lidir?

A) İnfak B) Sabır ve sebat 

C) İtimat D) İtidal

E) Hoşgörü



1. Soru Cevabınız “E” değilse “İlk Türk Devletleri” konusunu tekrar ediniz.

2. Soru Cevabınız “E” değilse “Haçlı Seferleri” konusunu tekrar ediniz.

3. Soru Cevabınız “D” değilse “Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti” konusunu tekrar ediniz.

4. Soru Cevabınız “C” değilse “Kongreler ve Genelgeler” konusunu tekrar ediniz.

5. Soru Cevabınız “A” değilse “Siyasi Alanda İnkılaplar” konusunu tekrar ediniz.

6. Soru Cevabınız ‘’E’’ değilse “Dünya’nın Şeklinin Sonuçları” konusunu tekrar ediniz.

7. Soru Cevabınız ‘’C’’ değilse “Büyük İklim Tipleri” konusunu tekrar ediniz.

8. Soru Cevabınız ‘’E’’ değilse “Göçler” konusunu tekrar ediniz.

9. Soru Cevabınız ‘’B’’ değilse “Deniz Ulaşımı” konusunu tekrar ediniz.

10. Soru Cevabınız ‘’D’’ değilse “Türkiye’de Doğal Afetler” konusunu tekrar ediniz.

11. Soru Cevabınız “C” değilse “Felsefenin Anlamı” konusunu tekrar ediniz.

12. Soru Cevabınız “B” değilse “Bilgiin Kaynağı” konusunu tekrar ediniz.

13. Soru Cevabınız “D” değilse “Tanrı’nın varlığına Yönelik Görüşler” konusunu tekrar ediniz.

14. Soru Cevabınız “A” değilse “Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları” konusunu tekrar ediniz.

15. Soru Cevabınız “D” değilse “20. yy. Felsefesinin Ana Akımlarından Fenomenoloji” konusunu tekrar ediniz.

16. Soru Cevabınız “B” değilse “İnsanın Doğası ve Din” konusunu tekrar ediniz.

17. Soru Cevabınız “A” değilse “Değerler ve Değerlerin Kaynağı” konusunu tekrar ediniz.

18. Soru Cevabınız “D” değilse “Din ve Sosyal Değişim” konusunu tekrar ediniz.

19. Soru Cevabınız “B” değilse “İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi” konusunu tekrar ediniz.

20. Soru Cevabınız “D” değilse “Tutum ve Davranışlarda Ölçülü Olmak” konusunu tekrar ediniz.
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