SOSYAL BİLİMLER–2 TESTİ (Sos–2)
1. Bu testte sırasıyla,
Tarih

(1–13)

Ülkeler Coğrafyası

(14–20)

Sosyoloji

(21–25)

Mantık

(26–30)

ile ilgili 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler–2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının
değişmesinde,

1.
I. Coğrafi Keşiflerin başlaması
II. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

I. Türgiş,

III. Anadolu’da ticaretin gelişmesi

II. Avar,

Anadolu Selçuklu mimarisinin XIII. yüzyıl başlarında gelişme göstermesinde, yukarıdakilerden
hangileri etkili olmuştur?

devletlerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

III. Hun

C) Yalnız III

B) Yalnız II
D) I ve II

E) I, II ve III

C) Yalnız III

E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’nin kurulmasını kolaylaştırmıştır?
2. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin
ortak özelliklerinden biridir?

A) Haçlı Savaşlarının sona ermesi

A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması

B) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması

B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması

C) Babürlüler Devleti’nin yıkılması

C) Kâğıt üretmeleri

D) Çağatay Devleti’nin zayıflaması

D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları

E) Oğuzların Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesi

E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarının
aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
savunulamaz?

5. Mısır’da, 13.–16. yüzyıllar arasında Türk yönetim
sisteminin, Türk kültürünün ve Türk unsurunun
yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Şeybaniler

A) Yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasına

B) Memluklar

B) Merkezî otoritenin zayıflamasına

C) Anadolu Selçukluları

C) Parlamenter sisteme geçilmesine

D) Harzemşahlar

D) Tahta geçme usulünün değiştirilmesine

E) Akkoyunlular

E) Güçlü olanın tahta geçmesine

6. İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük
katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en
büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından
hangisi sağlamıştır?
A) Harezmi

B) Birûni

D) Gazali

C) Farabi
E) İbni Sina

9.
I. İspanya’da siyasi ve dinî baskılarla karşılaşan
Yahudiler
II. İsveç Kralı XII. Şarl
III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne
sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı–Rus
Savaşı’na neden olmuştur?
A) Yalnız I

7. Dirlik, hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine verilen ve yıllık gelirlerine göre bölümlere ayrılan arazilerdir.

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

Dirliklerin gelirlerine göre, büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Zeamet – has – timar
B) Timar – has – zeamet
C) Has – timar – zeamet
D) Zeamet – timar – has
E) Has – zeamet – timar

Diğer sayfaya geçiniz.

38

12.

10. 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın
toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti’nin Kanunuesasi’yi yürürlüğe koyması ve meşrutiyeti ilan
etmesinin nedenlerinden birinin aşağıdakilerden
hangisi olduğu savunulabilir?

I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması
II. Toprağın gelirlerine göre parçalara ayrılması
III. Halife–Sultan ayrımı olması

A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak istemesi

durumlarından hangileri Selçuklularla Osmanlıların ortak özellikleri arasındadır?

B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması

A) Yalnız I

C) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini önlemek istemesi

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya’nın
desteğini sağlamayı gerekli görmesi
E) Osmanlı–Rus savaşını önlemek amacıyla Londra’da toplanacak konferansı etkilemek istemesi

13. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma
davalarının karara bağlanması aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?

11.
I. Kırım
II. Makedonya
III. Batı Trakya
Yukarıdakilerin hangilerinde yaşayan Türkler,
Balkan Savaşlarından sonra azınlık statüsüne
girmiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

A) Kadı

B) Sadrazam

C) Reisülkûttap

D) Şeyhülislam
E) Nişancı

C) Yalnız III

E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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14. Aşağıdakilerden hangisinin iki yakası arasında bir
günlük tarih farkı vardır?
A) Panama Kanalı

B) Bering Boğazı

C) Cebelitarık Boğazı

D) Süveyş Kanalı

18. Deniz turizmi genellikle, yaz mevsiminin sıcak geçmesine ve güneşli gün sayısının fazla olmasına bağlı
olarak artar.
Buna göre, Atlas Okyanusu’na kıyısı olan aşağıdaki ülkelerin hangisinde deniz turizmi olanaklarının diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?

E) İstanbul Boğazı

A) Fas

B) Portekiz
D) Fransa

C) Meksika

E) Norveç

15. Coğrafi konumları göz önüne alındığında, doğal
nedenlerle oluşabilecek orman yangınlarının aşağıdaki yarımadaların hangisinde en az görülmesi
beklenir?
A) İber Yarımadası

B) Apenin Yarımadası

C) İskandinav Yarımadası

D) Balkan Yarımadası

E) Anadolu Yarımadası
19. Etkili olan iklim tipleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerin hangisinde turunçgil yetişmesi
zordur?
A) İspanya

16. Kuzey Kutup Noktası’nı merkez alan bir düzlem
projeksiyonuna göre çizilmiş haritada aşağıdaki
ülkelerin hangisinde bozulma en fazla olur?
A) Finlandiya

B) Danimarka

C) Kanada

D) Hindistan

B) Yunanistan

D) Avusturya

C) İsrail

E) Türkiye

E) Kazakistan

20. Aşağıdaki Orta Doğu ülkelerinden hangisinin dış
satımında petrolün rolü yoktur?

17. Bir ülkenin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
•

Balıkçılıktan elde edilen gelir yüksektir.

A) Mısır

B) Ürdün

•

Tarım alanında çalışanların sayısı azdır.

C) Birleşik Arap Emirlikleri

D) Kuveyt

•

Dış satımda endüstri ürünlerinin payı çok
yüksektir.

•

Tarıma ayrılan topraklar dardır.

E) Suudi Arabistan

Bu ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Japonya
D) İran

B) Hindistan

C) Ukrayna

E) Çin

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. Sınır Tanımaz Doktorlar Örgütü’nün açıklamalarına
göre, ilaç araştırmaları, genelde, büyük ilaç firmaları
tarafından finanse edilmektedir. Finansal kaynakların
çoğu, az sayıda kişinin kullanacağı ilaçlarla ilgili araştırmalar yerine, satışı fazla olan ilaçlarla ilgili araştırmalara ayrılmaktadır. Her ne kadar bu ilaçlar da insanlar için yararlı olsa da etik açıdan rahatsız edici
bir durum söz konusudur.
Parçada sözü edilen rahatsız edici durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimsel araştırmadan ticari yarar beklenmesi

23. Bir sosyolog şunları söylemiştir: “Küresel ısınmayla
ilgili sayısal ve görsel kanıtlar olmasına karşın, büyük
petrol ve otomotiv şirketlerinin egemenliği dünyada
toplumsal refleksleri körleştirmektedir. İnsanların aniden ortaya çıkmak yerine yavaş yavaş oluşan değişimleri fark edemeyişlerinin de bu körleşmede payı
vardır. Bu durum, Kurbağa metaforuyla açıklanabilir.
Kurbağayı kaynayan bir suya atınca hemen dışarı fırlar. Fakat soğuk suya koyup suyu yavaş yavaş ısıtırsanız, giderek sıcağa alışır; eğer biri onu dışarı almazsa haşlanır.”
Sosyoloğun sözünü ettiği durum, dünyadaki çıkar
çatışmalarının yanı sıra, sosyolojinin aşağıdaki
işlevlerinden hangisinin gereği gibi yerine getirilmemiş olmasının bir sonucudur?

B) Bilimsel çalışmalara finansal kaynak ayrılması
C) Bilimsel çalışmaların uzman olmayan kişilerce
yürütülmesi

A) Toplumsal normlara işlerlik kazandırmak

D) Bilimsel araştırma sonuçlarının gündelik yaşama
uygulanmaması

B) Toplumsal olayları önceden görmeyi sağlamak

E) Bilimsel araştırmaların gizlilik içinde yürütülmesi

C) Hızlı toplumsal değişmelerin karmaşa yaratabileceğine dikkat çekmek
D) Ekonomik sistemleri karşılaştırmak
E) Toplumsal kurumları yardımsever olmaya yönlendirmek

22. Bir ülkede traktör satışlarında artış olmuş. Bu durum
ilk bakışta refah düzeyinde yükselme olarak algılanmış. Oysa öyle olmadığı, yapılan bir araştırmayla anlaşılmış. Köylü eski traktörünü ucuz fiyata peşin parayla satıyor, aldığı paranın bir kısmıyla borçlarını
ödüyor, kalan parasını ilk ödeme olarak verip uzun
vadeli traktör alıyor.
Bu parçada sözü edilen durum, sosyolojik incelemelerde düşülebilecek hatalardan hangisine örnektir?
A) Eksik veriyle sonuç çıkarmak

24. Yaşantılarımıza, çabalarımıza bakarsak, neredeyse
bütün davranışlarımızın, isteklerimizin, başka insanların varlığıyla bağlantılı olduğunu görürüz. Başkalarının yetiştirdiğini yiyip, başkalarının diktiğini giyip, başkalarının yaptığı evlerde oturuyoruz. Bilgimizin ve
inançlarımızın büyük bir kısmı, bize başkalarının yaratmış olduğu bir dil aracılığıyla, gene başkaları tarafından verilmiştir.
Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?
A) İnsanların çabaları doğal çevreyi değiştirir.

B) Araştırma konusunu belirlerken duygusal davranmak

B) Toplumsal kurumlar farklı hızlarda değişir.

C) Hipotez kurmadan araştırma yapmak

C) İnsan toplumsal bir varlıktır.

D) Öznel yargılardan arınmamış olmak

D) Birey, grup içinde farklı davranış sergiler.

E) Araştırma konusuna uygun olmayan bir yöntem
kullanmak

E) Her toplum kendine özgü kültür oluşturur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Nasıl toplumun besleyici toprağı olmadan kişilerin
gelişmesi düşünülemezse yaratıcı, geniş düşünceli
kişiler olmadan da besleyici toprağın oluşması düşünülemez.

27.

( p ⇒ q ) ⇔ ( q ∧ p ) önermesinin tutarlılığı doğruluk
çizelgesiyle aşağıdaki biçimde denetlenmiştir:
I

II

III

IV

pq

p⇒q

q∧p

(p ⇒ q) ⇔ (q ∧ p)

A) Birey, yazılı olmayan sosyal kontrol kurallarına
da uymak durumundadır.

DD

D

D

?

B) Birey ve toplum etkileşim içindedir.

DY

Y

Y

?

C) Toplumsal ilerlemede doğal kaynaklardan da yararlanılır.

YD

D

Y

?

YY

D

Y

?

Bu cümle aşağıdakilerden hangisini destekler?

D) Demokratik liderin bulunduğu ortamlarda verimlilik artışı görülür.
E) Birincil gruplarda güçlü bir dayanışma vardır.

26.
I. “x tek sayıdır.”
II. “ ∀x (Fx ⇒ Gx) ”
III. “Bazı insanlar mavi gözlüdür.”

Buna göre, soru işaretlerinin olduğu IV. sütunun
yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)

B)

C)

Y

D

D

D

D

Y

Y

Y

D

D

Y

Y

D)

E)

Y

D

Y

D

D

D

D

Y

Yukarıdaki ifadeler sırasıyla nasıl adlandırılır?

I

II

III

A) Açık önerme

Tümel basit
genel önerme

Basit tekil
(çekirdek)
önerme

B)

Basit tekil
(çekirdek)
önerme

Tümel basit
genel önerme

C) Basit tekil
(çekirdek)
önerme

Açık önerme

Tümel basit
genel önerme

D) Tekil basit
genel önerme

Tümel basit
genel önerme

Açık önerme

E)

Açık önerme

Basit tekil
(çekirdek)
önerme

Açık önerme

Bileşik genel
önerme

28. Aşağıda geçerli bir kısaltılmış kıyas örneği verilmiştir:

Bu adam açlık çekiyor.

∴ Öyleyse ben ona yardım etmeliyim.
Aşağıdakilerden hangisi bu kısaltılmış kıyasta
verilmemiş olan öncül olabilir?

A) Hiç kimse ona yardım etmiyor.
B) Adamın açlık çektiği apaçık ortadadır.
C) Bütün açlık çekenlere yardım edilmelidir.
D) İnsanlar birbirlerinin duygularını anlamalıdır.
E) Her insanın duyarlı olması gereken konular
vardır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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29.

30. L kümesi K kümesinin alt kümesidir ve bu kümelerin
eleman sayıları farklıdır.

I. Tutarlı önerme aynı zamanda geçerli önermedir.
II. Geçerli önerme aynı zamanda tutarlı önermedir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

III. Geçersiz önerme aynı zamanda tutarsız önermedir.

A) K kümesinin her elemanı L kümesinin de elemanıdır.

IV. Tutarsız önerme aynı zamanda geçersiz önermedir.

B) L kümesinin hiçbir elemanı K kümesinin elemanı
değildir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve III

C) K kümesinin bazı elemanları L kümesinin elemanı değildir.

C) I ve IV

D) L kümesinin bazı elemanları K kümesinin elemanı değildir.

E) II ve IV

E) K kümesinin hiçbir elemanı L kümesinin elemanı
değildir.

SOSYAL BİLİMLER–2 TESTİ BİTTİ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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