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11.SINIF İLERİ MATEMATİK 

CEVAP ANAHTARI 

1-B  10-A  19-C 

2-C  11-A  20-E 
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7-B  16-D 

8-E  17-D 

9-A   18-B 
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11.SINIF İLERİ MATEMATİK 

CEVAP ANAHTARI 

1-B  18-D 

2-E  19-D 
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere 

ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 

A)  Dünya klasiklerini eğitsel açıdan 

incelediğimizde/ onların çocuklara 

yönelik eğitici mesajlar barındırdığını/ 

söyleyebiliriz. 

B)  Güneyin bereketli topraklarından 

yayılan koku/ insana/ bitimsiz bir enerji / 

verir. 

C)  Her anne ve baba/ çocuğunun toplum 

içerisinde/ sağlıklı, başarılı ve mutlu bir 

birey olmasını / ister. 

D) Eleştirel okuma/ diğer okuma 

tekniklerine göre/ okuyucunun daha 

fazla zaman harcamasını / gerektirir. 

E)  Okunan her kitap/ kişiyi/ farklı 

düşüncelere/ yönlendirir. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat 

tamlaması özne görevinde kullanılmamıştır? 

A) Mevsim normallerinin üzerinde 

seyreden sıcaklar, hayatı olumsuz 

etkiliyor. 

B)  Sırtlarını birbirine dayayan tarihi evler, 

bu mahalleyle özdeşleşmişti. 

C) Para dağıtılacak söylentisi, banka 

önünde uzun kuyrukların oluşmasına 

neden oldu. 

D) Geçmiş olaylara duygusal yaklaşım, bir 

tarihçinin en büyük hatasıdır. 

E) Bu sıra dışı film seyirci toplamada hiç 

zorlanmayacak. 

3. Aşağıdakilerden hangisi, iki ögeli bir cümledir? 

A) Nisan ayının serin ve yağmurlu geçmesi, 

lale dikimini geciktirdi. 

B) İki araştırmacı, aslanların av sırasındaki 

davranışlarını inceliyor. 

C) Fosil yakıtlar, ozon tabakasının 

incelmesine yol açıyor. 

D) Tarihi çok eskilere uzanan Van, 

mutfağıyla ünlüdür. 

E) Glokom, göz içi basıncının artmasıyla 

ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. 

4. Aşağıdakilerin hangisinde, cümlenin herhangi 

bir ögesinin açıklayıcısı olmayan bir ara söz 

kullanılmıştır? 

A) Köyün girişindeki tarla, mirasçılar 

arasında sorun olan toprak parçası, hiç 

kimseye yaramadı. 

B) Kısa süren kar yağışı, belki birazdan 

tekrar başlayabilir, çocukların mutlu 

olmasına yetmişti. 

C) Büyük kentlerde alışveriş merkezleri, 

insanların yaşam sınırlarını belirleyen 

bu yapılar, bir mantar gibi çoğalıyor. 

D) Sahilde oturan balıkçılardan biri, 

kafasında siyah bir şapka olan, 

denizlerde birçok balığın neslinin 

tükendiğini söyledi. 

E) Bizden kutuları, elbise askılarını 

karşıdaki dolaba yerleştirmemiz istendi. 

 

 

5. (I) Sabahın tir tir titreten ayazı, balon 

motorunun püskürttüğü alevlerle kırılıyordu. 
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(II) Ensemden bedenime yayılan sıcaklık az 

önceki soğuğu unutturuyor. (III) Bir saatten 

fazla bir süre havada kalarak Kapadokya'nın 

güzelliklerini seyrediyoruz. (IV) Hepimiz 

peribacalarının nefes kesici manzarasını ardı 

ardına fotoğraflıyoruz. (V) Gökyüzü 

seyahatinin ardından indiğimiz pistte bizi 

güzel bir sürpriz bekliyordu. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 

olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede özne bir söz öbeğinden 

oluşmuştur.  

B) II. cümle özne, nesne ve yüklemden 

oluşmuştur. 

C) III. cümlede ad tamlaması nesne 

görevinde kullanılmıştır. 

D) IV. cümle öznesi belgisiz zamir olan dört 

ögeli bir cümledir. 

E) V. cümlede zarf tümlecine yer 

verilmiştir. 

 

6.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı 

en fazladır? 

A) Yıllardır kış görmeyen arkadaşlarımın 

yüzünde bir mutluluk vardı. 

B) Tuz Gölü'nün üzerinden güneşin 

muhteşem şekilde doğuşuna şahit 

olduk. 

C) Kapadokya denince akla gelen ilk yer, 

her zaman Ihlara Vadisi'dir. 

D) Çok yorucu bir yolculuğun ve dolu 

dolu bir günün ardından sabırsızlıkla 

otele döndük. 

E) Konaktaki bütün odaları en ince 

detaylarıyla anlatan rehberimizin 

ağzından çıkan her şeyi dikkatlice 

dinliyoruz. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? 

A) Sıfırın altındaki sıcaklığı ve zirveleriyle 

bilinen Ağrı, başka şehirleri 

kıskandıracak zenginliklere sahip. 

B)  Ünlü Avrupa Alplerinin yakınlarında 

doğup büyümüş biri olarak bu şehri 

ziyaret etmek için sabırsızlanıyordum. 

C) Tüm vadiye hakim devasa Palandöken 

İlçesi'nin göz alıcı manzarası dikkatimi 

çekmişti. 

D)  Türkiye'nin başı dumanlı bir dağında 

hafta sonunu geçirmek eğlenceli 

olabilirdi. 

E) Hem Erciyes'te hem de şehir 

merkezinde bir iki gün geçirdim ve 

birçok güzelliğe tanıklık ettim. 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Tersanede iki yeni denizaltının yapımı 

tamamlandı. 

B) Bu konunun en ayırdedici özelliği, 

tanımında vardır. 

C) Herkes kendine yarıyan kitabı almaya 

çalışıyordu. 

D) Ocakdaki ateş sönmeye yüz tutmuştu ki 

babam geldi.  
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E) Önceki gün nehire düşen otomobili 

zor çıkardılar. 

9. Bartın yolundan Amasra'ya doğru 

bisikletimle yol alıyorum. Yemyeşil ormanlar, 

masmavi deniz (I) kıyılara kurulmuş köyler, 

kasabalar (II) Amasra'da iki köpeğin saldırısına 

uğruyorum. Sonuç ( ) Bisikletten uçuş, dizde 

büyük bir yara, bir türlü dinmeyen bilek ağrısı 

(III) Öğle yemeğim, Cambu Koyu'ndaki bir 

lokantada balık (IV)  

Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla 

aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 

getirilmelidir?  

A) (,) ( ... ) (:) ( ... ) ( ... ) 

B) B) (;) ( ... ) (!) ( ... ) (.) 

C) C) (,) (.) (:) (!) ( ... ) 

D) D) (;) (.) (:) ( ... ) ( ... ) 

E) E) ( ... ) ( ... ) (:) ( ... ) (.) 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı 

virgül (;) doğru kullanılmıştır? 

A) Çeşitli uygarlıkların yaşam alanı olan 

bu kent; her dönemde bölgenin cazibe 

merkezi olmuştur. 

B) Gezi rehberimiz bize; "Bu bir şey değil, 

siz bir de kaleden görün manzarayı." 

dedi. 

C) Burası yüksek tepelerle çevrili; 

girişinde heykel görünümlü kayalar ve 

çam ormanları olan bir koy. 

D) Ankara'da sanılanın aksine ilkbahar ve 

yaz değildir beklenen; sonbahar 

özlenir, kış sevilir. 

E) Klasikler; insanların çoğu zaman 

"Yeniden okuyorum." dediği kitaplardır. 

11. Dünyada çok geniş bir alanda doğal olarak 

yayılış gösteren ebegümeci, yenilebilir yeşil bir 

bitki olarak ülkemizde yaygın şekilde 

tüketilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde 

farklı ebegümeci türleri bulunsa da en yaygın 

olarak tüketilen türü, Anadolu'nun pek çok 

yöresinde yetişir. Özellikle Egelilerin tercih 

ettiği bir ottur ebegümeci. Ebegümeci; pırasa, 

ıspanak, maydanoz gibi yetiştirilmese de doğal 

olarak tüketilen yabani bir türdür. Doğrudan 

toplanıp tüketildiği gibi pazarlardan da satın 

alınabilmektedir.  

Bu parçada ebegümeciyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Yeryüzünde geniş bir coğrafyaya 

yayıldığına 

B) Ülkemizde çok tanınmış bir bitki 

olduğuna 

C) Ege Bölgesi'nde yaşayanların daha çok 

tanıdığına 

D) Tohumlarının ekimiyle yetiştirilen bir 

bitki olduğuna 

E) Kimi insanların, yetiştiği alanlardan elde 

edip tükettiğine 

12. Anı yazarı, yaşamının bir bölümünü 

anlatırken istemeyerek de olsa başkalarının 

yaşamına girmek zorundadır. Sanırım anı 

yazmadaki asıl amaç; tanıdıklarını, 

yaşadıklarını, gördüklerini içtenlikle ve 

başkalarını yanıltmayacak bir yansızlıkla ele 

almak olmalıdır. Başka bir deyişle anı yazarı; 
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yaşadıklarını olduğu gibi, gerçeği 

değiştirmeden, tarihe katkıda bulunacak bir 

biçimde dile getirmelidir.  

Bu parçaya göre, anı yazarında bulunması 

gereken en temel özellik aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)  Çalışkanlık  

B)  Titizlik   

C)  Beceriklilik 

D)  Özgünlük  

E)  Nesnellik 

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ilettiği 

düşünce bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya 

suyundan. 

B) Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar. 

C) Oğlan, atadan öğrenir sofra açmayı; kız, 

anadan öğrenir biçki biçmeyi. 

D) Arı gibi eri olanın, dağ kadar yeri olur. 

E) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı 

olur. 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 

açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? 

A) Elindeki tek evi de yanıp kül olunca 

ihtiyar adamın acısı yüreğine işledi. 

B) Bu yaştan sonra inşaat işlerinde 

çalışmak bu ihtiyara çok ağır geliyordu. 

C) Onca seneden sonra sevdiği arkadaşını 

birden karşısından görünce ağzı açık 

kaldı. 

D) Ağzında bakla ıslanmayan bu adama 

nasıl oluyor da açılıyorsun, 

anlayamadım. 

E) Şu gökdelenler yapılınca hepimizin 

rahatı bozuldu, ağzımızın tadı kaçtı. 

15. (I) Fıkra tarzı yazılar üslup olarak sohbete 

benzese de aralarında önemli farklar vardır. (ll) 

Sohbette, fıkradan farklı olarak, karşılıklı 

konuşma üslubu vardır. (III) Yazar karşısında biri 

varmış gibi sorular sorar, cevaplar verir. (IV) 

Fıkralarda yazar serbest bir anlatımla 

düşüncelerini okuyucuya benimsetmeye çalışır. 

(V) Sohbetlerin dışa dönük bir yapısının olması 

da onun fıkradan ayrılan yönlerinden bir 

diğeridir. (VI) Sohbet de fıkra gibi sadece 

gazetede yayımlanan bir yazı türüdür. 

Fıkra türünün özelliklerinin anlatıldığı bu 

parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 

bir bilgi yanlışı vardır? 

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

16. (I) Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki 

kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama 

gereği duymadan hoş bir üslupla yazdığı, kısa 

fikir yazılarına "fıkra" denir. (II) Köşe yazısı olan 

fıkralarda yazar, gündelik olayları özel bir 

görüşle, güzel bir üslupla, hiç kanıtlama gereği 

duymadan her gün kaleme alır. (III) 

Düşüncelerini belli bir kalıba bağlı kalarak 

kurallar çerçevesinde ortaya koyar. (IV) Ele 

aldığı konu üzerinde bir kamuoyu oluşturmayı 

amaçlar. (V) Gazetelerin bazı sayfalarında, belli 

köşelerde, genel bir başlıkla, çoğunlukla da her 
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gün yazılan fıkralarda konu kısaca incelenir 

ancak mutlaka bir sonuca varılır. 

Fıkra türünün özelliklerinin anlatıldığı bu 

parçada numaralanmış cümlelerden 

hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

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

 

17.  

  Kısa, etkili ve dokunaklı bir sonuca 

varılır;  amaç, okuyucuyu etkilemektir.  

 Düşünceler tekrarlanmaz bu nedenle öz 

ve yoğun bir anlatıma sahiptir.  

 Amaç, okuyucuya bazı günlük sorunları 

tanıtmak, bu sorunlar hakkında 

düşünceleri, derinliğe inmeden 

kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. 

Bu cümlelerle özellikleri verilen türün 

Türk edebiyatındaki temsilcileri arasında 

aşağıdaki sanatçılardan hangisi 

sayılamaz? 

A) Ahmet Rasim 

B) Ahmet Haşim 

C) Hüseyin Cahit Yalçın  

D) Falih Rıfkı Atay  

E) Şinasi 

18. Anadolu'ya açılışın ürünüdür Yaban. 

Olaylarının, Eskişehir, Kütahya, Simav 

dolaylarında geçtiği romanda Milli Mücadele 

yıllarının Anadolu'su verilirken, köyün ve 

köylünün durumu yansıtılır. Yaban'ı izleyerek 

Ankara'da da Milli Mücadele yılları ile 

Cumhuriyet'in ilk yıllarının Ankara'sı verilerek bir 

kalkınışın öyküsü anlatılır.  

Bu parçada sözü edilen eserin yazarı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Halide Edip Adıvar 

B) Reşat Nuri Güntekin 

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar 

E) Refik Halit Karay 

19. I. Sabahattin Ali'nin ilk romanı olan 

"Kuyucaklı Yusuf", kasaba romanı örneği olarak 

da ilklik taşır. Yazar, romanında bir kasabanın 

toplumsal yapısını, aşk öyküsüyle süsleyerek 

verir. 

II. "Nur Baba"da II. Dünya Savaşı öncesi 

İstanbul'da aydınlar arasındaki değişik yönlerde 

yapılan tartışmaları vardır. 

III. "Kürk Mantolu Madonna"da da bir aydının 

çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı, bu 

uyuşmazlığın nedenleri verilir. 

Sabahattin Ali ve romanlarının özelliklerinin 

verildiği bu cümlelerin hangilerinde bir bilgi 

yanlışlığı vardır? 

A) Yalnız I    B) I ve II       C) Yalnız II    

D) II ve III        E) Yalnız III 
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20. Peyami Safa, Tanzimat'la birlikte gelen 

yanlış Batılılaşmayı toplum katlarından geçtiği 

çarpıcı kesitler üzerinde yargılamak 

gayesindedir: 1931 yılında yayımladığı ---- 

romanında geleneği ve yozlaşmayı temsil eden 

iki semti karşı karşıya getirir. Buna bir bakıma 

Doğu-Batı çatışması da denebilir. Hepsi de bir 

tezin ispatına hizmet eden roman kişilerinden 

Neriman; ananevi kültürünün potasında pişmiş 

Faiz Bey, kendi değerlerinin şuurunda, bir 

sentezin eşiğinden geçmekte olan Şinasi ve 

yozlaşan muhitin temsilcisi Macit arasında 

bocalar durur.  

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

A) Fatih-Harbiye    B)Mürebbiye       C) Nilgün       

D) Sözde Kızlar    E) Acımak 
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Cevap Anahtarı: 

1.C  2.C  3.E  4.B  5.E  6.D  7.C  8.A  9.A  10.D  

11.D  12. E  13.D  14.E  15.E  16.C   17.E    18.C   

19.C   20.A 
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  1. Aynı düzlemde bulunan K, L ve M 

vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 5 br, 7 br ve 

3 br olduğuna göre bu üç kuvvetin bileşkesi, 

I. Sıfır 

II. 16 br 

III. 9 br 

hangileri olabilir? 

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

                 D) II ve III                    E) I ve III 

2.    

 

 

 

 

Aynı düzlemde bulunan 3 kuvvetin bileşkesi kaç 

N dur? 

A) 10     B)              C)               D) 20        E) 30 

 

 3.

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

M=30N L=40N 

K=50N 
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6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 
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13. 

 

 

14.  

 

 

15.  

 

 

 

16. 

 

 

 

17.  
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18. 

 

19. 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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1- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede üretim, 

tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden 

biri değildir? 

A) Yer şekilleri      B) İklim        C) Ulaşım 

      D) Su kaynakları         E) Bitki örtüsü 

2- Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının 

yavaş olmasının olumsuz yanlarındandır? 

A) Kişi başına düşen milli gelir artar 

B) Eğitim ve sağlık harcamaları azalır 

C) Tasarruf çoğalır 

D) Nüfus dinamizmini kaybeder 

E) İşsizlik azalır 

 

Türkiye’nin ilk kurulduğu günden günümüze 

kadar izlediği ekonomik politikalarda değişmeler 

yaşanmıştır. 

3- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu 

politikalarla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? 

A) İlk dönemlerde özel sermayenin yetersizliği 

önemli bir sorun olmuştur 

B) 1950-1960 arası dönemde alt yapı 

çalışmalarına ağırlık verilmiştir  

C) Devlet planlama teşkilatının kurulmasıyla 

beş yıllık kalkınma planları devreye 

sokulmuştur 

D) Serbest piyasa ekonomisiyle özel sektörün 

rekabet alanı genişlemiştir 

E) 1933-1937 arasında uygulanan 1.sanayi 

planı seferberlik nedeniyle başarılı 

olamamıştır. 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki haritada bir tarım ürününün 

Türkiye’deki üretim alanları gösterilmiştir 

4- Buna göre, seçeneklerde verilen bilgilerden 

hangisi üretim alanı gösterilen bitkinin bir 

özelliğidir? 

A) Ülkemizde en fazla Akdeniz bölgesinde 

yetiştirilir 

B) Bu ürüne dayalı sanayi alanları 

Karadeniz’de yoğunlaşmıştır 

C) Limon, mandalina ve Greyfurt gibi ürünlerle 

aynı ailedendir 

D) Bu bitkinin özelliklerinden biri bir yıl az bir 

yıl fazla ürün vermesidir 

E) Devlet kontrolünde yetiştirilir 

 

Türkiye hayvan sayısı ve çeşidi bakımından 

zengin bir ülke olmasına rağmen bazı 

hayvancılık faaliyetleri doğal koşullara bağlı 

olarak yapılmakta ve alınan verim az 

olmaktadır. 

Buna göre; 

I.Kümes hayvancılığı    II. Besi hayvancılığı     III. 

Arıcılık 

5-Gibi hayvancılık faaliyetlerinden hangilerinin 

doğal koşullara bağımlı olduğu söylenebilir? 

A) I ve II       B) Yalnız II   C) Yalnız III 
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D) I ve III     E) II ve III 

Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı 

birçok faktör vardır. İnsan kaynaklı faktörlerin 

etkisi ile günümüzdeki tür kayıpların geçmişe göre 

bin ile 10 bin kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

6- Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik 

çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden 

biri değildir? 

A) Akarsuların sanayi atıkları ile kirletilmesi 

B) Orman arazilerine yerleşim alanlarının 

açılması 

C) Sanayileşme ile hava kirliliği ve küresel 

ısınmanın artması 

D) Tarım alanlarında suni gübre kullanımının 

yaygınlaşması 

E) Yıldırım düşmesiyle orman yangınlarının 

çıkması 

 

7- Ekosistemdeki enerji akışı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur? 

A) Ekosistemlerdeki enerji akışı çift yönlüdür 

B) Güneş enerjisini sadece ikincil tüketiciler 

doğrudan kullanabilir. 

C) Üreticilerin kullandığı enerjiyi ayrıştırıcılar 

doğrudan kullanamaz. 

D) Üçüncül tüketiciler birincil tüketicilere göre 

daha fazla enerji kullanır. 

E) Üreticiler ekosistemdeki enerjinin büyük bir 

kısmını barındırır. 

 

8- Türkiye'de aşağıdaki sanayi kuruluşlarından 

hangisi hammaddeye yakın yerde 

kurulmamıştır? 

A) Yatağan termik santrali 

B) Mersin kâğıt fabrikası 

C) İskenderun demir-çelik fabrikası 

D) Turhal şeker fabrikası 

E) Seydişehir alüminyum fabrikası 

 

9-Aşağıdaki Anadolu’da kurulan 

medeniyetlerden hangisi Ege kıyısında kurulup, 

Efes, Milet, Foça gibi şehirlere sahiptir? 

A) Hitit B) İyon       C) Urartu 

D) Lidya E) Frig 

Türk kültürünün kaynak bölgesi orta Asya’dır. 

Bu bölgede Türkler çok köklü ve orijinal bir 

medeniyet oluşturmuşlardır, zamanla Orta 

Asya’nın dışına göç ederek Türk kültürünü 

Dünya’nın çok farklı bölgelerine yaymışlardır 

Buna göre; 

I. Göçebe bir yaşam tarzı mevcuttur 

II. Bilinen en eski yazıları Orhun abideleridir 

III. Cirit ve güreş Türklerde önemli spor 

dallarıdır IV. İslam’ın kabulüyle birlikte asimile 

olmuşlardır 

 

10- Türk kültürüyle ilgili yukarıda verilen 

öncüllerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

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

      D) III ve IV E) Sadece IV 
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I. Kimya 

II.Seramik 

III. Cam    

IV. Gıda 

V. Kâğıt 

11- Yukarıda verilen endüstri dallarından hangile-

rinin hammaddesi toprağa dayalıdır? 

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

  D) III ve V E) IV ve V 

 

12- Küresel ve bölgesel örgütler ile ilgili aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)  AB, NAFTA gibi örgütler bölgeseldir. 

B) IMF ye üye ülkelerin heyetteki oranını 

kurumdaki sermaye payı belirler. 

C) Greenpeace'in gelir kaynağı devletler ve 

büyük şirketlerdir. 

D) BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı küresel 

örgütlerdir 

E) OECD’nin temel amacı üye ülkelerin 

ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmektir 

 

13- Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Hammadde üretim alanları- ABD 

B) Balıkçılık üretim alanları- Orta Doğu 

C) Hizmet üretim alanları- Avrupa 

D) Sanayi üretim alanları- Doğu Asya 

E) Orman üretim alanları- Rusya 

 

 

 

 

15- Yukarıdaki haritada numaralandırılarak 

verilen merkezlerin sanayisiyle ilgili aşağıdaki 

seçeneklerde verilen bilgilerin hangisinde 

yanlışlık yapılmıştır? 

A)  I nolu yerde ulaşımdan dolayı bakır 

sanayisi gelişmiştir 

B)  II nolu yerde ulaşım ve pazarlama 

imkanlarına bağlı olarak otomotiv sektörü 

gelişmiştir 

C)  III nolu yerde ulaşıma bağlı olarak petrol 

rafinerisi kurulmuştur 

D)  IV nolu yerde hammaddeye bağlı olarak 

ferro krom tesisleri kurulmuştur 

E)  V nolu yerde ulaşıma bağlı olarak demir 

çelik sanayisi gelişmiştir. 

 

 

 

 

I. Sulama kanalları inşa ettiler 

II. Taş işçiliği ve mimaride 

gelişmişlerdir  

III. Astronomik çalışmalarda uzmanlaştılar  

IV. İpekli dokumada ilerlediler 

14- Yukarıda verilenlerden hangileri Maya 

medeniyetine ait bir özelliktir? 

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

D) I ve IV E) III ve IV 
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Aşağıdaki seçeneklerde turizmin etki alanları 

ile etkilerin olumlu veya olumsuz durumları 

eşleştirilmiştir 

16- Buna göre bu eşleştirmelerin hangisinde 

yanlışlık yapılmıştır? 

A) Ekolojik etki: Yaban hayatının zarar 

görmesine neden olur. 

B) Sosyal etki: Farklı toplumların birbirini 

tanımasına ve kaynaşmasına neden olur. 

C) Kültürel etki: Yer altı ve yer üstü su 

kaynaklarının kirlenmesine neden olur. 

D) Ekonomik etki: İstihdamın oluşturulmasına 

ön ayak olur. 

E) Ekolojik etki: Doğal zenginliklerin sürekliliğini 

sağlamak adına çalışmalar yapılır. 

 

 

17- Aşağıda bahsedilen fosil yakıtların çevreye 

verdiği zararlardan hangisi yanlıştır? 

A) Kömür üretim aşamasında ortaya çıkan 

tozlar, insan ve bitki sağlığını olumsuz 

etkiler. 

B) Petrol taşınması sırasında oluşan 

sızıntılar deniz ve kıyıların kirlenmesine yol 

açar. 

C) Petrol tüketimi sonucu yayılan gazlar 

hava kirliliğine neden olur. 

D) Doğalgaz tüketim sırasında çıkan gazların 

canlılar üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. 

E) Linyit kömürü termik santrallerde 

kullanıldıktan sonra oluşan atıklar çevreyi 

kirletir. 

 

 

 

 

Çevre sorunu doğal süreçler ve insan 

etkinlikleriyle tabiatın zarar görmesi kirlenmesi 

ve dengenin bozulmasıdır. Sanayi devriminden 

sonra fabrikaların kurulması, araçların 

üretilmesi ve birçok alanda kimyasal ürünlerin 

kullanılması çevre kirliliğine yol açmıştır. 

18- Ülkelerin ekonomik gelişmişliği ile çevre 

kirliliği arasında paralellik olduğunu göz önüne 

aldığımızda yukarıdaki Dünya haritasında 

numaralandırılmış merkezlerin hangi ikisinde 

çevre kirliliği daha fazladır? 

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

      D) I ve V          E) IV ve V 
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Bir şehrin kurulup gelişmesinde bir veya birden 

fazla fonksiyonel özellik etkili olmuştur. Ancak 

bazı şehirlerin gelişiminde bir fonksiyon, diğer 

fonksiyonlardan daha ön plana çıkmaktadır. 

19- Buna göre aşağıdaki şehir ve bu şehrin 

gelişiminde öne çıkan fonksiyon 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 Şehir  Fonksiyon 

A) Oxford Eğitim 

B) Roma Liman 

C) Newyork Finans 

D) Mekke Dini 

E) Tokyo Sanayi 

20- Aşağıdaki şıklarda sakin şehirlerle (Cittaslow) 

ilgili bilgiler verilmiştir, hangisinde yanlışlık 

yapılmıştır? 

A)  Nüfusu 50.000’nin altında olan şehirler 

ancak bu statüye dahil olabilir. 

B)  Buradaki amaç bu şehirlerin sahip olduğu 

doğal ve kültürel zenginlikleri korumaktır. 

C)  Bu uygulama ilk kez İtalya’da başlamıştır. 

D) Türkiye’den Ahlat(Bitlis), Göynük(Bolu) ve 

Şavşat(Artvin) sakin şehirlere örnektir. 

E) Sakin şehirler yoğun ziyaretten dolayı 

zamanla yaşam kalitelerini yitirmektedir. 
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CEVAP ANAHTARI 

1. C 

2. D 

3. E 

4. D 

5. C 

6. E 

7. A 

8. C 

9. B 

10. E 

11. B 

12. C 

13. B 

14. C 

15. D 

16. B 

17. D 

18. D 

19. B 

20. E 
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1. Taoculuğun kurucusu Lao—Tse’ye göre,Tao 

bütün görünüşlerin, bütün değişmelerin ardında 

yatan mutlak ilkedir.Ancak bu ilke 

betimlenemez, tanımlanamaz. Taoculuğa göre, 

“Hakkında konuşulabilen bir Tao, Tao değildir.” 

O hâlde Tao için aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) Tao, form kazanmış maddedir. 

B) Tao, hem “var olan” hem “var olmayan” 

dır. 

C) Tao, doğal nedenlerle zorunlu olarak 

belirlenendir. 

D) Tao, insan bilincinin oluşturduğu varlıktır. 

E) Tao, karşımıza insan olarak çıkan varlıktır. 

 

2. Thales dünyadaki neredeyse kusursuz dü- 

zen, mevsimlerin birbirini kusursuzca izleyişi 

karşısında hayrete düşmüştü; gökyüzündeki 

güneş, ay ve yıldızların muhteşem görünüş ve 

dizilişi karşısında adeta dehşete kapılmıştı. Bu 

düzenin kaynağını, gökyüzündeki dev nesneler 

arasındaki ilişkiyi, var olanların nerden gelip 

nereye gittiklerini merak ediyordu. Felsefeyi ve 

bilimi yaratanda onun bu merakıydı. 

Bu parçaya göre Thales ilk olarak felsefenin 

aşağıdaki disiplinlerinden hangisiyle ilgilenmiştir? 

A) Epistemoloji  

B) Etik 

C) Bilim felsefesi  

D) Aksİyoloji 

E) Ontoloji 

3.  Felsefenin anlamaya ve açıklamaya çalıştığı 

evren, doğa ve insan ile ilgili sorulara akla 

dayanarak yanıt bulmaya çalışan ilk düşü- 

nürlere MÖ. 6. yüzyılda Eski Yunan’da rast- 

lıyoruz. Bu düşünürler dinlerin ve mitosların 

verdikleri yanıtlarla yetinmemişler, akla ve 

mantığa dayalı yanıtlar bulmaya çalışmış- 

lardır, işte felsefe de kendisinden önce var 

olan bu mitosçu düşüncenin eleştirilmesi 

ve temellendirmelerde tutarlılığın aranma- 

sıyla başlamıştır. 

Parçaya göre felsefi düşüncenin ortaya 

çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin 

etkisi yoktur? 

A) Sorulara akılcı yanıtların aranması 

B) Var olan düşünsel yapının eleştirilmesi 

C)    Açıklamalarda tutarlı olunması 

D) Akıl ve mantık temelinde düşünce üre-

tilmesi 

E) Din ve mitosçu düşüncenin temel alın- 

ması 

 

4.  “Aynı ırmağa iki kez girilmez." ikinci kez gir- 

diğimizi sandığımızda, bu bir yanılsamadır. 

Irmak aynı ırmak değildir. Çünkü akıp giden 

sularla değişmiştir. 

Bu parçada ifade edilen görüşleri savu- 

nan filozof aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parmenides B) Herakleitos 

C) Aristoteles D) Thales 
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5.  Anaximarıdros sonsuz sayıda evren oldu- 

ğunu öne sürer ve çağdaşı Thales'i nicelik 

bakımından sınırlı nitelik bakımından belirli 

bir madde olan suyu arke kabul ettiği için 

eleştirir. Ona göre arke "apeyron" dur. 

Bu durumda Anaximandros'a göre arke 

olan "apeyron" için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Soyut bir ilkedir. 

B) Nitelikçe belirsizdir. 

C) Evrenin ilk maddesidir. 

D) Zaman içinde yok olur. 

E) Duyularla bilinemez. 

 

6.   Milet felsefe okulu olarak da anılan ilk fi- 

lozoflar öncelikle varlık problemi üzerinde 

durmuş, doğaya yönelerek, doğanın sırla- 

rını açığa vurmaya çalışmışlardır. 

Bu durumda ilk filozofların aşağıdaki so- 

rulardan hangisiyle ilgilenmesi beklen- 

mez? 

A) Evrenin ilk öğesi nedir? 

B) Evren sonlu mudur? 

C) Evrende nasıl bir düzen vardır? 

D) Maddenin temelini ne oluşturur? 

E) Vicdan güvenilir bir yol gösterici midir? 

 

7. Herakleitos'a göre, birbirinin karşıtı olan 

yüksekle alçak olmadan uyum, dişisiz er- 

keksiz de canlı varlık olmaz. 

Bu durumda Heraklitos’a göre doğadaki 

uyum aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Varlıkların özünün tanınmasına 

B) İyi ya da kötünün özgür irade ile seçil- 

mesine 

C) Acıdan kaçınıp hazza yaklaşılmasına 

D) Davranışlarda iyi niyetin temel alınmasına 

 

E) Karşıtların birlik yarattığının bilinmesine 

 

8. Bütün varlıklar atomlardan meydana gel- 

miştir. Atomlar sonsuz sayıda, sonsuz kü- 

çüktürler ve bölünemezler. Atomlar öz bakı- 

mından aynı, büyüklük ve şekil bakımından 

farklıdır. Boşlukta hareket eden atomlardan 

aynı türde olanlar bir araya gelerek varlık- 

ları oluşturur. Ayrılmaları ile de varlıklar yok 

olur. 

Varlığın ne olduğu sorununa ilişkin bu 

açıklama aşağıdaki düşünürlerden han- 

gisine aittir? 

A) Thales 

B) Herakleitos 

C) Demokritos 

D) Parmenides 

E)     Protagoras 

 

9. “Hiçbir şey yoktur, bir şey olsaydı da bile- 

mezdik, bilsek de başkalarına bildiremez- 

dik." 

Bu açıklama aşağıdaki düşünürlerden 

hangisine aittir? 

A)   Herakleitos B) Gorgias 

C) Thales D) Aristoteles 

E) Platon 

 

10. MÖ. 5. yüzyılda Atina’da toplum yaşamında 

demokrasi ağır basmaya başlamış; güzel 

konuşma ve toplulukları etkileyip inandırma 

önem kazanmıştı. Herkes için geçerli olan 
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“doğrular”ın araştırılmasından çok, 

“inandırma”yı öğretilerine temel yaptılar. 

Bu filozof grubu aşağıdakilerden hangisiyle 

adlandırılır? 

A) Atomcular B) Doğa filozofları 

    C) Oluşçular D) Sofistler 

E) Septikler 

 

11. Sokrates sokakta, dost meclisinde, akşamları 

başlayıp sabahlara kadar devam eden şölenlerde 

felsefe yapmış, bir soru – cevap formu içinde 

başkalarıyla birlikte hakikati aramıştır. Onun 

kendi düşüncelerini ortaya koyan yazılı hiçbir şey 

bırakmamış olmasının bir nedeni yazılı sözün 

insan zihnini tembelleştirmesi nedeniyle değersiz 

olduğuna inanması ise, esas nedeni felsefenin 

fiilen, birlikte tartışma yoluyla hayata geçirilen bir 

şey olduğuna inanmasıydı. 

Bu parçadan hareketle Sokrates için felsefe; 

I. icra edilen bir düşünsel faaliyet, 

II. tartışmaya dayalı bir hakikat arayışı, 

III. insana şan ve şeref sağlayan bir etkinlik 

durumlarından hangileridir? 

A) YalnızI       B) Yalnız II    C) Yalnız III 

D) I ve II E) I ve III 

 

12. Platon’a göre bir nesneye güzel veya ağır 

veya iyidir diyemeyiz çünkü o nesne hep 

diğerlerine göre güzel veya ağır veya iyidir. 

O hâlde Platon’a göre duyular dünyası- 

nın nesneleri aşağıdakilerden hangisiyle 

bilinebilir? 

A) Doğuştan getirilen bilgilerin hatırlanma- 

sıyla 

B) Duyulan verdiği bilgilerin anlaşılmasıyla 

C) Nesnelerin özelliklerinin sezilmesiyle 

D) Diğer nesnelerle girdikleri ilişkileriyle 

E) Nesnelerin ne işe yaradıklarının bilin- 

mesiyle 

 

13. Önce pasif (edilgen) akli yoluyla eşyanın, 

nesnelerin, varlıkların özel niteliklerinibiliriz. 

Aktif (etkin) akıl ile ise bunları mantıksal çı- 

karımlarla işleyerek bilgiye dönüştürürüz. 

Bu parçada ifade edilen görüşleri savunan filozof  

 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Sokrates          B) Aristoteles         C) Platon 

D)  Descartes        E) Locke 

 

14. Aristoteles'e göre erdemli insan, ne kor- 

kak ne de çılgınca atılgan, sadece cesur 

olacaktır. Cesaretin azı korkaklık, çoğu çil- 

gınlıktır. Ne cimri ne savurgan sadece bon- 

kör olduğunda erdeme yakın olabilir insan. 

Çünkü aşırı bonkörlük savurganlık, azı ise 

cimriliktir. 

Bu açıklamasıyla Aristoteles erdemli ol- 

manın ölçütünü aşağıdakilerden hangi- 

sinde görmektedir? 

A) Ölçülü davranışta bulunmakta 

B) Duygularına göre yaşamakta 

C) Vicdanının sesine kulak vermekte 

D) Haz temelli bir yaşam sürmekte 

E) Bilgi edinmeye öncelik tanımakta 

 

15. Var olan şeylerdeki oluşum ve değişimi 

maddi, formel, fail ve ereksel neden diye 

adlandırdığı dört nedenle açıklar. Maddi 

neden, kendisinde değişmenin ortaya çık- 

tığı malzemedir. Örneğin heykelin yapıldı- 

ğı mermer maddi nedendir. Heykelin onu 
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diğer nesnelerden ayıran şekli ya da planı 

formal nedendir. Heykeli yapan heykeltraş 

fail neden, süsleme ya da anma nedeniyle 

yapılışı da ereksel nedendir. 

Bu açıklama aşağıdaki filozoflardan 

hangisine aittir? 

A) Platon     B) Aristoteles    C) Parmenides         

           D) Herakleitos                        E) piküros 

 

16. Stoacılara göre insanın yazgısından şikâyet 

etmesi, tıpkı bir meşe ağacının “neden benim 

meyvelerim palamut da, herhangi bir başka 

meyve değil” diye şikâyetçi olmasına benzer. 

Bu parçada dile getirilen düşünceler 

aşağıdaki kavramlardan hangisine iliş- 

kindir? 

A) iman B) Kader 

  C) Kutsal D) ibadet 

E) Mucize 

 

17. Orta Çağ felsefesi, Antik Çağ sonlarında 

atılıp geliştirilen temeller üzerinde yükselen 

bir düşünce yapısıdır. Bu temeller dini bir 

kaygı ile atıldığı için, bunların üzerine ku- 

rulmuş olan Orta Çağ felsefesi de baştan 

aşağı dini renkli bir felsefedir. 

Buna göre, Orta Çağ felsefesi aşağıdaki 

özelliklerden hangisini taşımaz? 

A) Dogmatik olma 

B) Otoritelerin düşüncelerine dayanma 

C) Demokratik bir tartışma ortamından 

 doğma 

D) Düşünceyi, dinin aracı haline getirme 

E) İnanç temelinde yükselme 

18. "Orta Çağ'ın doğa diye bir sorunu yoktur 

ve doğa filozofu da yoktur. Aristoteles onlar 

için bir doğa filozofu değildir. Orta Çağ filo- 

zofları için Aristoteles ilkin doğrudan man- 

tıkla ilgili söylemlerin, sonradan da varlıkla 

ilgili söylemlerin kaynağıdır." 

Buna göre, Orta Çağ felsefesi, aşağıdaki 

özelliklerden hangisini taşımaz? 

A) Aristoteles'in görüşlerinden etkilenme 

 

B)  Felsefelerini yalnızca ontolojiyle sınırlı 

tutma 

C)  Nesnel gerçekliğin tanınmasında ilerleme 

D)  Aristoteles mantığını temele alma 

E)  Otoritelere her yönde bağlı kalma 

 

19. Orta Çağ felsefesinin temel konuları, Tanrı 

ve Tanrı’nın varoluşu problemi, insan ya da 

otorite ve akıl ilişkisi, Tanrı - evren ilişkisi, 

kötülük problemiyle belirlenir. 

Bu açıklamadan hareketle Orta Çağ fel- 

sefesi için aşağıdakilerden hangisi söy- 

lenebilir? 

A) Hep arayan, sorgulayan bir felsefedir. 

B) Tanrı ve inanç gibi kavramlar üzerinde 

yükselir. 

C) Felsefenin araştırma alanını zenginleş- 

tirmiştir. 

D) Bilme eyleminin ne olduğunu sorgulamıştır. 

E) Mutlu biryaşamın ne olduğunu araştırmıştır. 

 

20. Skolastik felsefede üzerinde en çok du- 

rulan sorun çağın yıkılışını da beraberinde 

getiren, varolanların içine girdiği, toplandığı 
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sınıfları, türleri anlatan kavramların varlıkia- 

nnın tartışıldığı sorundur. 

Bu sorun aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tümeller kavgası 

B) Tanrı devletinin nitelikleri sorunu ' 

 

C) İlk Günah kavramı 

D) Özgür irade problemi 

E) Tanrı'nın birliği problemi 

 

21. Kimseye bir şey öğretmek peşinde değildi. O 

tersine konuştuğu insanlardan bir şeyler 

öğrenmek istediğini dile getirmiştir. Ders vermek 

değildi derdi. Onun derdi, konuşmaktı. O 

genellikle konuşmanın başında soru sorardı. 

Böylece hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapardı. 

Konuşma sırasında genellikle karşısındaki kişinin 

kendi düşünce biçimindeki zayıflıklarını 

görmesini sağlardı. Sonunda konuştuğu kişinin 

bir köşeye sıkıştığı ve neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu kendine itiraf etmek zorunda kaldığı 

olurdu. "Atina uyuşuk bir at. Ben de onu 

uyandırıp canlandırmaya çalışan bir at 

sineğiyim." Diyordu 

Yukarıda özelliği verilen filozof aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Platon 

B) Aristo 

C) Sokrates 

D) Gorgias 

E) Parmanides 

 

22. 19 yaşındayken Atina'ya gelip Platon'un 

Akedemia'sına girdi. Platon'un ölümüne kadar 

hiç ayrılmadan burada kaldı. 

 Eserleri İslam dünyasında Arapçaya 

çevrilmiş ve üzerinde yapılan çalışmalarla bilim 

ve felsefe alanında önemli gelişmeler 

sağlanmıştır. 

 mantığın kurucusudur. 2.-15. yüzyılları 

arasında Hristiyan ve İslam dünyasındaki 

felsefelerin temelinde önemli etkisi vardır. İslam 

filozoflarınca Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) 

olarak adlandırılmıştır. 

Yukarıda özellikleri verilen filozof 

aşağıdakilerden  

hangisidir?  

 

A) Parmanides 

B) Sokrates 

C) Aristo 

D) Nietzche 

E) Gorgias 

 

23. İlk çağ filozofları varlık problemini ele 

almışlar ve varlığın ana maddesini (Arkhe) 

aramışlardır. Arkhe: İlk madde, ilk neden, varlığın 

kaynağı; her şeyin ondan çıktığı ve her şeyin 

temelini belirleyendir. Dış dünyayı meydana 

getiren çoğunluğun gerisinde birlik aramadır.  

Yukarı da özelliği anlatılan felsefi akımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğa felsefesi  

B) İnsan Felsefesi  

C) Sistematik Felsefe  

D) Hellenistik Felsefe 

E) Çağdaş felsefe 
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24.  

 Ana madde (arkhe) olarak "ateş"i alır. Tüm 

evren ateşten var olmuştur ve yine ateşe 

dönecektir. 

 Evren sürekli bir değişim, oluş halindedir. 

Evrende durağan, değişmeyen hiçbir şey yoktur. 

"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” 

Geceler gündüzlere, gündüzler tekrar gecelere 

dönüşür. Bunlar aslında birbirinin zıtlığı olan 

şeylerdir. 

 Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak 

karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme,sıcak 

soğuğa. 

 Bu evrende sabit olan, aynı kalan bir şey arayan 

yanılır. Bu sürekli değişim, oluşum varlıkların var  

olma nedenidir. 

Yukarıda özellikleri verilen filozof 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Parmanides 

B) Thales 

C) Anaksimenes 

D) Heraklitos 

E) Demokritos 

 

25. Para karşılığı ders veren gezgin 

öğretmenlerdi. Bu kişiler özellikle konuşma 

sanatı (hitabet) ve siyaset eğitimleri 

vermişlerdir. Önemli temsilcileri 

Protagoras ve Gorgias'tır. İkna kabiliyeti yüksek 

olan bu filozoflar , bilgide kesinliğin olmadığını 

bu yüzden kesin bilgi arayışının da doğru 

olmadığınısavunmuşlardır. Duyu organları insanı 

aldatır bu nedenle de doğru bilgiye 

ulaşılamaz. Bilgi kişiye, yere ve zamana göre 

değişir. Bu filozoflar  için değerli olan doğru ve 

gerçek değil, kişiye yararlı olan, onu başarıya 

götüren bilgilerdir. 

Yukarıda görüşleri verilen felsefe akımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğa felsefesi  

B) Sofist Felsefe 

C) Sistematik Felsefe  

D) Hellenistik Felsefe 

E) Çağdaş felsefe 

 

26. İlk dönem Hristiyan felsefesidir. (M.S 2.yy- 

M.S 8.yy) Bu dönem Hristiyan filozofları aynı 

zamanda din adamlarıdır ve "Kilise Babaları" 

olarak adlandırılırlar. Tertullian, Cellemens, 

Augustinus, bunların önde gelenleridir. Akılla dini 

açıklama çabaları vardır.  

Yukarıda özellikleri verilen felsefi  dönem 

aşağıdakilerden hangisidir 

A) Doğa felsefesi  

B) Sofist Felsefe 

C) Sistematik Felsefe  

D) Hellenistik Felsefe 

E) Patristik felsefe 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin 

özelliklerinden değildir. 

A) Din merkezli düşünce görülmüştür. Ele 

alınan problemlerin tümü dinseldir.  

B) Akıl ile dinin temellendirilmesi yapılmaya 

çalışılmıştır. 

C) Aklın  bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi 

egemendir. 
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D) Tanrı'nın varlığı kanıtlanmaya çalışılmıştır. 

E) Eleştiriye izin verilmemiştir.  

 

28. Devleti "Yeryüzü Devleti" ve "Tanrı devleti" 

olarak ikiye ayırır. İnsanın yeryüzü devletinde 

gerçek adaleti hiçbir zaman bulamayacağını 

iddia eder. Çünkü insan bu devlette sadece kendi 

nefsini ve beliğini yüceltir. Ona göre, gerçek 

adalet ancak kurucusu ve yöneticisinin İsa 

olduğu Tanrı devletinde ortaya çıkabilir. Tanrı 

Devletinde insan kendini aşarak Tanrının 

sevgisine ulaşmaya çalışır. Bu sevgi onu ebedi ve 

gerçek mutluluğa götürür. Yeryüzü devleti kötü 

ve bozuk bir yönetim iken Tanrı devleti ya da 

gökyüzü devleti ivi bir yönetimdir. Yeryüzünü 

sevenler, tutku ve duyusal isteklerinin peşinden 

giderek yeryüzü devletini oluştururlar. Oysa 

ruhsal isteklerini dinleyerek Tanrıyı sevenler 

gökyüzü devleti olan Tanrı devletinde 

birleşeceklerdir. 

A) Aziz Augustinus 

B) Anselmus 

C) Thomas Agustinas  

D) Cellemens 

E) Tertullian 

 

 

 

29. İslam felsefesinde en geniş etkiye sahip olan 

anlayıştır. El Kindi, İbn-i Rüşd, Farabi, İbn-i Sina 

gibifilozofların temsil ettiği bu ekol, Aristocu  

anlayışı benimsemişlerdir. Bu anlayışa göre insan 

gerçeğe akıl ile ulaşabilir.(Rasyonalist) Bu anlayış  

Tanrı'nın varlığını, vahyin mümkün olduğunu ve 

peygamberliğin gerekli olduğunu kabul etmiş din 

ile felsefeyi uzlaştırma çabasında olmuştur.   

Yukarıda görüşleri verilen felsefe akımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dehriyye (Materyalist) 

B) Tabiiyye (Tabiatçı, Naturalist) 

C) İşrakiyye 

D) Meşşaiyye 

E) İhvan-ı Safa 

 

30. 30. Orta Çağ'da Hristiyan dünya görüşü 

mutlak 

bir dogmaya bağlanıyordu; belli inançlarda 

kesin bir doğruya varmış olduğuna güveni- 

yordu.Bu durumda Orta Çağ Hristiyan dünya 

görüşünün Antik felsefede karşımıza 

çıkan aşağıdaki akımlardan hangisiyle 

bağdaşması beklenmez? 

A) Platon'un idealizmi 

B) Aristoteles'in teleolojisi 

C) Stoa'nın kaderciliği 

D) Plotinos'un yeni Platonculuğu 

E) Pyrrhon'un septisizmi 

 

31. Adem günah işlemek ve işlememek ara-  

sında özgürce seçim yapabilirdi. Fakat  

günahı seçmiş olduğundan, insanlığın tü-  

münü kapsayacak biçimde insan doğası  

da derinden bozulmuş oldu. Hiçbir insan 

günahtan kaçınamaz. Bütün insanlar, Gü- 

nah işlemek zorunda oldukları ve gerçekte 

de işler oldukları için, Augustine hepsinin 

ebedi cehennem mahkumiyetini hakkettiği- 

ni düşünmüştür.  

Fakat Tanrı, merhametiyle yine de belli bir 

azınlığın cehennem mahkumiyetinden 
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kurtulmasına izin verir. Herkes 

günahkar olduğuna göre, kurtarılacak olan- 

ların seçimi onların kendi erdemine bağlı 

değildir. 

Augustinus'un bu açıklamasını aşağıda- 

ki yargılardan hangisi tamamlar? 

A) insanın eylemleri iradesinin ürünüdür. 

B)  İnsanın seçimlerini irade kadar bilgi de 

etkiler 

C) Her şey Tanrı tarafından önceden takdir 

edilmiştir. 

D) Tanrı evreni dünyevi zamanın ötesinden 

yönetir. 

E) İnsan Tanrı ite ancak sezgi yoluyla bağ 

kurabilir. 
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12.SINIF TEMEL MATEMATİK 

1)B 

2)C 

3)D 

4)D 

5)C 

6)D 

7)D 

8)E 

9)E 

10)E 

11)C 

12)B 

13)D 

14)B 

15)D 

16)E 

17)D 

18)D 

19)C 

20)D 
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