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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Felsefe Gru-
bu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi bulunmak-
tadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 50 dakikadır.

3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı 
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse 
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısın-
dan yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşü-
lecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. 

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.

 

 

 



 

 

 



Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve 
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu test için verilen cevaplama süresi 50 dakikadır. LYS-4’te adaylar Tarih Testinin ve Coğrafya-2 Testinin cevapla-
ma süresi içinde, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav 
salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin 
soru kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salon-
dan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap 
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere 
aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden 
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
lamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-4’te size verilen Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap 
kâğıdınızdaki “Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
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FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE

AHLAK BİLGİSİ TESTİ

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 olmayanlar 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 bu test için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Bir psikolog yazısında şu görüşlere yer vermektedir:
“İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak sembolleştirme   
ve öngörü kapasitelerine sahiptir. Bu sayede sorunları
zihinlerinde canlandırırlar, olası çözümler üretirler ve
bunların sonuçları üzerinde düşünürler. Bu düşünce
süreçleri, insan davranışlarını etkiler. Bu nedenle
davranışları anlamada düşünce süreçlerini bilmenin
gerekli olmadığını, hayvanların uyarıcılara verdikleri
basit tepkilerin nasıl oluştuğunu anlayabilirsek insanların
karmaşık davranışlarını da anlayabileceğimizi iddia
eden görüş çok sığ bir görüştür. Evet, insanlar
pekiştirmeler yoluyla öğrenebilir fakat bunun için
pekiştirme işleminin bilinçli olarak farkında olmaları
gerekir.”

Bu parçada psikoloğun eleştirdiği yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?

Yapısalcı İşlevselci Psikoanalitik

Davranışçı Gestalt

1.

A) B) C)

D) E)

2.

Pınar, trafiğe yeni çıkmaya başlamış acemi bir
sürücüdür ve ufak kazalar yaptığında bunları; aracın
frenlerinin sert olması, aracın çok eski olması gibi
nedenlerle açıklamaktadır.

Buna göre, Pınar’ın yaptığı kazaların nedenleri
konusunda söyledikleri, aşağıdaki kavramlardan
hangisine örnek oluşturur?

Ön yargı Savunucu yükleme

Kimliksizleşme Şema

Temel yükleme hatası

3.

4.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: D 

DOĞRU CEVAP: B 
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5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Bazı ülkelerde ekonomik eşitsizlikler, etnik ve ırksal
farklılıklarla belirgin bir şekilde iç içe geçebilir. Böyle
ülkelerde toplumun en yoksul kesimlerini genellikle       
o toplumda etnik veya ırksal azınlığa mensup bireyler
oluşturabilir. Bazı istatistikler mülkiyete yönelik kimi
suçların belirli bir etnik veya ırksal farklılığa sahip
bireyler tarafından işlendiğini göstermektedir. Bu
istatistiklerden, kısmi ve yüzeysel bir bakış açısıyla bazı
etnik veya ırksal grupların diğerlerine göre suça daha
eğilimli olduğu sonucunu çıkarmak, kimi ön yargıların
pekişmesine neden olabilir. İşte “sosyolojik bakış”
dediğimiz şeyin anlamı da burada ortaya çıkar.
Sosyolojik bakışla gerçekleştirilen pek çok araştırma,
görünenin ötesine geçerek suçu ortaya çıkaran yapısal
ve tarihsel nedenleri soruşturmuş ve suçun nedeninin
bireyin dâhil olduğu etnik grup veya ırk değil, genel
olarak toplumda var olan eşitsizlikler olduğunu
göstermiştir.

Bu parçada sosyolojik bakışın hangi özelliği
vurgulanmaktadır?

Tümdengelim yöntemine başvurması

Birden fazla konuyu bir arada ele alması

Çoğunlukla istatistiksel verilerden faydalanması

Farklı olaylar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarması

Toplumsal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele alması

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: E 
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Çoğumuz sosyal konumu kişisel başarı ve çabanın     
bir sonucu olarak düşünür ve genellikle kendi 
kaderimizi kontrol ettiğimize inanırız. Oysa sosyal
tabakalaşma sistemi hepimizin hayatını bir şekilde
biçimlendirmektedir. Örneğin, Titanic filmindeki birinci
sınıf yolcuların büyük bir çoğunluğunun yaşıyor olması,
onların ikinci ve üçüncü sınıf yolculardan daha iyi 
yüzme bildikleri anlamına gelmez. Aksine onlar gemide
ayrıcalıklı oldukları için filikalara ilk ulaşanlar olmuştur.
Benzer şekilde zengin ailelerde doğan çocuklar, yoksul
ailelerde doğanlara göre daha sağlıklı, daha iyi eğitim
almış ve daha uzun süre yaşama şansına sahiptir.

Bu parçadan toplumsal tabakalaşmayla ilgili
aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

Toplumsal tabakadaki konum kuşaktan kuşağa
aktarılır.

Toplumsal tabakalaşma, farklı biçimlerde olmasına
karşın her toplumda görülür.

Bazı toplumlarda tabakalar arası geçiş mümkünken
bazılarında mümkün değildir.

Toplumsal tabakalaşma bireysel farklılıkların basit
bir yansıması değil toplumun bir özelliğidir.

Çoğu insanın toplumsal konumu tüm yaşamı
boyunca aynı kalır.

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP: D 
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14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.5

 

 

 



2014 - LYS4 / FEL-DKAB

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.6
 

DOĞRU CEVAP: D 

Masayı, “Kare biçiminde, dört ayağı olan, üzerine
herhangi bir şey konulabilen ev eşyasıdır.” biçiminde
tanımlarsam tanım dar; “Üzerine herhangi bir şey
konulabilen, yemek yeme ve yazı yazma gibi işlerde
kullanılan nesnedir.” biçiminde tanımlarsam tanım 
geniş olur.

Buna göre bir tanımın dar veya geniş olması
aşağıdaki tanım kurallarından hangisiyle
ilişkilendirilebilir?

Tanım, tanımlanan bir özne ile tanımlayan bir
yüklemden oluşan çelişkisiz bir önerme olmalıdır.

Bir kavram kendisinden daha açık olmayan bir
kavramla tanımlanmamalıdır.

Tanımda kısır döngü olmamalıdır.

Kavramın kaplamına giren tüm bireyler tanımın
içinde yer almalı, kaplama ait olmayan bireyler ise
tanımın dışında olmalıdır.

Duyusal yaşantıların tanımı yapılmamalıdır.

19.

A)

B)

C)

D)

E)
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20.

Aşağıda verilenlerden hangisi geçerli bir 
çıkarımdır?

, 

, 

, 

21.

22.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: E 
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23.

24.

 25. - 32.  soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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İslam’da kulluk, sadece bir takım ibadet ve dualardan
ibaret değildir. Yüce Allah’a ve O’nun rızasına ulaşmak
nihai amaç olarak belirlenmiş ve Müslümanın, tüm
hayatını bu bilinçle kulluğa dönüştürmesi beklenmiştir.
Bundan dolayı bir Müslümanın Allah’ın rızasını
kazanmak amacıyla yaptığı her türlü güzel ve yararlı iş,
bir tür ibadet kabul edilmiştir. Her şeyin temelinde Allah
rızasını gözeten bu anlayış bir ayette şu şekilde ifade
edilmiştir: “De ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer
ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin
Rabbi olan Allah içindir.” (Enam, 162)

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Allah’ın hoşnutluğunu kazanma çabası, kulluğun
özünü oluşturur.

İslam’ın ortaya koyduğu dindarlıkta, birey topluma
tabidir.

İslam, dindarlığı hayatın bütününe yaymaya çalışır.

Allah ibadetleri niyetlere göre değerlendirir.

Kulluk Müslümanın tüm yaşamına yansımalıdır.

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.10

DOĞRU CEVAP: B 
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 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.

33.

34.

Budapeşte Belediye Meclisi, Kasım 2013’te muhalefetin
yoğun protestolarına karşın bazı bölgeleri evsizler için
yasak bölge ilan etti. Bu kararla birlikte evsizlerin; Dünya
Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yoğun turist çeken
bölgelerde, çocukların oyun alanlarında, okul ve
mezarlıkların 100 metre yakınında ve alt geçitlerde
kalmaları yasaklandı. Ancak bu karara karşı çıkanlar
sabah saatlerinde Belediye Meclisinin toplantı salonunu
işgal etti. Protestocular yüksek sesle şarkı söyleyerek
oturumun aksamasına neden oldu.

Belediyenin evsizlere ilişkin bu kararı
aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

Sosyal saygınlığın toplumsal yapıya göre
şekillenmesine

Modernleşmenin toplumsal sapmaya neden
olmasına

Toplumsal kontrolün toplumun sınıf yapısına göre
şekillenmesine

Demokratik toplumlarda sivil toplum örgütlerinin
belirleyici etkisine

Toplumsal çözülmenin toplumsal normlar aracılığıyla
önlenmesine

35.

36.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.11

DOĞRU CEVAP: C 
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37.

38.

39.

40.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.12

 

 

 


