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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.

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Tarih Testi
bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır
(1 saat, 5 dakika).
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, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
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TARİH TESTİ

1. Bu testte 44 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

4.

Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki verimli tarım havzasını
içine alan Mezopotamya’da çok önemli siyasal ve
kültürel gelişmelere neden olan uygarlıklar kurulmuştur.

Bu bilgiyle Göktürk alfabesi hakkında
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Bu bölgede kurulan uygarlıkların kronolojik
sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Türklerin tamamının kullandığına

A) Sümer-Akad-Elam-Babil-Asur

B) Avrupa içlerine kadar yayıldığına

B) Akad-Sümer-Asur-Elam-Babil

C) Sogd kökenli olduğuna

C) Babil-Akad-Asur-Sümer-Elam

D) Dinî metinlerde kullanıldığına

D) Asur-Elam-Babil-Sümer-Akad

E) Çin alfabesinden etkilendiğine

E) Elam-Asur-Akad-Babil-Sümer

5.
2.

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi çivi
yazısını kullanmamıştır?
A) Fenikeliler

B) Asurlular

C) Urartular

D) Hititler

Göktürk alfabesi, bazı değişikliklerle Bulgarlar, Hazarlar
ve Peçenekler tarafından kullanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar ve Göktürkler
arasındaki ortak özellikler arasında gösterilemez?
A) Orta Asya’da kurulmuş olmaları
B) İkili yönetim anlayışını uygulamaları
C) İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasını sağlamaları

E) Sümerler

D) Ülkenin, hanedanın ortak malı olduğu anlayışını
benimsemeleri
3.

E) Yaşadıkları dönemin Türk kültürünü yansıtan eserler
vermeleri

İnsanlar tarihin akışı içinde zaman ölçüsü olarak çeşitli
takvimler kullanmıştır.
Takvimin kullanılmasına öncülük eden medeniyetler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler - Romalılar

B) Sümerler - İbraniler

C) Mısırlılar - İbraniler

D) Sümerler - Mısırlılar

E) Asurlular - Romalılar
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6.

8.

Kaşgarlı Mahmut, “Gezdiğim gördüğüm yerlerde birçok
şeyle karşılaştım. Farklı işlerle uğraşan Türklerin
yaptıkları meslekleri tespit ettim. Türkler; çiftçilikle
meşgul olanlara tarıgçı, un öğüten kimseye üğitici,
ekmek pişiren ve satanlara etmekçi adlarını vermişlerdir.
Türkler, kasaba etçi, süt sağanlara koy sakucı
demişlerdir. Aşçılık da bir meslekti. Aşçıya saçlı
demişler, terzilere yiçi, ayakkabı ve çizme dikenlere
etükçi demişlerdir. Demirciyi temürci, kap kacak
yapanlara ayakçı, kumaş dokuyanlara ise közek adını
vermişlerdir.” demiştir.

Nizamülmülk, “Cenabıhak her dönemde insanlardan
birini seçer ve onu hükümdarlık vasıflarıyla donatır.”
demiştir.
Nizamülmülk’ün bu ifadesi, aşağıdaki Orta Asya
Türk devlet geleneğindeki kavramlardan hangisinin
Selçuklularda da görüldüğünün bir kanıtıdır?
A) Orun

B) Kut
D) İlig

Bu bilgiye dayanarak Türklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

C) Kengeç
E) Ülüş

A) Maden işçiliğini geliştirdiklerine
9.

B) Zengin bir ticaret ve zanaat hayatına sahip olduklarına
C) Tarım ve hayvancılığa önem verdiklerine
D) Göçebe bir yaşam sürdürdüklerine
E) Dokumacılık ve dericilikte ustalaştıklarına

Tarih öğretmeni tarafından “Hindistan’da Türk-İslam
Etkisi” konulu bir çalışma yapması istenilen
öğrencinin, araştırma sürecinde, aşağıdaki
Türk-İslam devletlerinden hangileriyle karşılaşması
beklenebilir?
A) İhşidiler - Büveyhiler

B) Karahanlılar - Gazneliler

C) Memlükler - Eyyubiler

D) Selçuklular - Fatımiler

E) Gazneliler - Babürlüler
7.

I.

İlk İslam parasının bastırılması

II. Sınırlarda avasım denilen bölge örgütlenmesinin
gerçekleştirilmesi
III. İstanbul’un ilk defa Müslümanlar tarafından
kuşatılması
Yukarıdaki olaylardan hangileri Abbasiler
Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II
E) I, II ve III
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10. Savaşlar, devletlerin kuruluşunda etkili olabildiği gibi
bazen de yıkılmalarında veya güçlerini kaybetmelerinde
etkili olmuştur.

12. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda tutunmasında,
I.

II. ortaya çıkan yeni Hristiyan mezheplerinin
oluşturduğu durum,

Buna göre,
I.

feodal beyler ve krallar arasındaki mücadele,

Katvan,

III. Katolik-Ortodoks ayrılığı

II. Yassıçemen,

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

III. Otlukbeli,

A) Yalnız III

IV. Kösedağ,

B) I ve II

D) II ve III

V. Dandanakan

C) I ve III
E) I, II ve III

savaşlarından hangileri, Büyük Selçuklu ve Anadolu
Selçuklu Devletlerini yıkılışa sürüklemiştir?

A) I ve IV

B) I ve V

D) III ve V

13. I. Bayezit’in oğullarından olup Ankara Savaşı’nın
ardından Timur tarafından Semerkant’a götürülmesi
nedeniyle Osmanlı tahtında kardeşlerinden daha
sonra hak iddiasında bulunan ve yürüttüğü taht
mücadelesi II. Murat tarafından sonlandırılan kişi,
aşağıdakilerden hangisidir?

C) II ve III

E) IV ve V

11. Mevlâna Celaleddin-i Rumi, aşağıdaki Türk
devletlerinden hangisi döneminin ünlü
düşünürlerinden biridir?
A) Büyük Selçuklu

B) Anadolu Selçuklu

C) Osmanlı

D) Harzemşah

A) Mustafa Çelebi

B) İsa Çelebi

C) Musa Çelebi

D) Mehmet Çelebi
E) Süleyman Çelebi

E) Karahanlı
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14. İlmiye sınıfında,
I.

17. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları
arasında gösterilemez?

eğitim-öğretim,

A) Burjuva sınıfının zenginleşmesi

II. yargı,
III. fetva

B) Hristiyanlığın yayılması

görevlerini yürütenler aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
I

II

III

A)

Müderris

Kadı

Müftü

B)

Müderris

Müftü

Kadı

C)

Kadı

Müderris

Müftü

D)

Müftü

Müderris

Kadı

E)

Müftü

Kadı

Müderris

C) Servet temelli toprağın önemini kaybetmesi
D) Yeni bitkilerin tanınması
E) Baharat yolunun önem kazanması

18. Aşağıdaki padişah-ıslahat eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Abdülaziz - Islahat Fermanı’nın yayımlanması
B) III. Selim - Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
C) II. Mahmut - Takvim-i Vekâyi gazetesinin çıkarılması

15. Tarih biliminin temel kaynaklarından olan el yazması
eserleri süslemek, metinde anlatılan olayı resmetmek
amacıyla kullanılan sanatsal üsluptur. Bu üslup bazen
bir av sahnesini bazen bir savaş sahnesini bazen de bir
sünnet düğününü yansıtabilir.

D) Abdülmecit - Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
E) II. Abdülhamit - Kanunuesasi’nin yayımlanması

Kültürümüzde özellikle Matrakçı Nasuh ve Levni gibi
ustalar tarafından icra edilen bu sanat dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çini

B) Hat
D) Ebru

C) Tezhip
E) Minyatür

16. Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman
Dönemi’nde Hristiyan birliğini parçalamak ve
Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla aşağıdaki
devletlerden hangisi ile ittifak kurmuştur?
A) Rusya
D) İtalya

B) Fransa

C) İsveç
E) İspanya
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19. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda, askerî alanda ve
ekonomi alanında ıslahat girişimlerinde bulunmuştur.

21. Tanzimat ve Islahat fermanlarında, Müslüman-Hristiyan
herkesin Osmanlı tebaası sayılacağı ve askerliğin bir
düzene bağlanacağı, halk arasında din ve mezhep farkı
gözetilmeksizin herkesin canının ve malının güvence
altına alınacağı, kimsenin malına el konulmayacağı,
herkesten mali gücüne göre vergi alınacağı ve
padişahın da kanunlara uyacağı vurgulanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu dönemdeki
girişimlerden biri değildir?
A) IV. Murat Dönemi’nde yönetim deneyimi olan kimi
kişilerin ıslahat layihaları hazırlaması

Buna göre, bu fermanlarda aşağıdakilerin
hangisinden söz edilmemiştir?

B) II. Osman Dönemi’nde Yeniçeri Ocağında yeni
düzenlemeler yapılmak istenmesi
C) Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından maliyede düzenleme
çalışmaları yapılması

A) Yönetime katılma

B) Eşitlik

C) Askerlik

D) Kanun üstünlüğü

D) Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa’nın devlet maliyesi için
önlemler alması

E) Özel mülkiyet

E) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Batı tarzında yeni
bir donanma inşa ettirmesi
22. Osmanlı Devleti’nde 31 Mart Olayı olarak bilinen
ayaklanma, aşağıdakilerden hangisine bir tepki
olarak çıkmıştır?
20. Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin içişlerine
karışmak amacıyla aşağıdaki gelişmelerden
hangisini kullandıkları söylenemez?

A) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesine
B) I. Meşrutiyet’in ilan edilmesine

A) Rodos şövalyelerinin Cem Sultanı Papa’ya teslim
etmesini

C) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine
D) Islahat Fermanı’nın yayımlanmasına

B) Osmanlı topraklarından olan Kudüs ve çevresinin
Hristiyanlarca kutsal sayılmasını

E) Mebuslar Meclisinin kapatılmasına

C) Milliyetçilik akımının Osmanlı ülkesinde etkili olmasını
D) Osmanlı uyruğu olan gayrimüslimlerin ıslahat
isteklerinde bulunmasını

23. XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu
zor şartlardan kurtarmak için ileri sürülen aşağıdaki
fikirlerden hangisi, Kanunuesasi’nin ilanı ile
uygulama alanı bulmuştur?

E) Patrona Halil Ayaklanması’nın çıkmasını

A) İslamcılık

B) Osmanlıcılık

D) Turancılık
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24. Osmanlı Devleti’nde narh sistemi içinde bir malın
nitelikleri ve piyasa fiyatı belirleniyordu.

27. Kuvayımilliye, millî müfreze, milis ve çete terimleri;
Kurtuluş Savaşı’nın başlarında işgalci kuvvetlere karşı
yurdun farklı yerlerinde halkın oluşturduğu birlikler için
kullanılmıştır.

Bu uygulamanın,
I.

haksız rekabetin önüne geçmek,

Aşağıdakilerden hangisi, bu birliklerin
özelliklerinden biri değildir?

II. tüketiciyi korumak,

A) Belli bir kanuna tabi olmamaları

III. herkesi eşit gelir düzeyine kavuşturmak
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

B) Bölgesel olmaları
C) Gönüllü olmaları

C) I ve II

D) Kişisel çıkarları için savaşmaları
D) II ve III

E) I, II ve III

E) Birbirlerinden bağımsız hareket etmeleri

25. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Birinci
Dünya Savaşı’ndaki görevlerinden biri değildir?

28. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
çıktığında aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip
değildi?

A) IX. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilmesi

A) Kongreler düzenlemek

B) Şehzade Vahdettin’in yaveri olarak onunla Almanya’ya
gitmesi

B) Bölgede güvenliği sağlamak

C) Muş ve Bitlis’te Rus ordusuna karşı savaşması
D) Suriye ve Filistin cephesinde ordu komutanlığı
yapması

C) Halkın elindeki silahları toplamak

E) Çanakkale cephesindeki kara savaşlarında komutan
olarak bulunması

D) Türkler ile Rumlar arasındaki çatışmaları önlemek
E) Bölgede oluşan şûraları dağıtmak

26. Aşağıdaki Wilson ilkelerinden hangisi, Osmanlı
topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin bağımsız
devlet kurma faaliyetlerinin gerekçesi olarak
gösterilebilir?
A) Ulusların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi
B) Uluslararası antlaşmaların açık yapılması
C) Galip devletlerin mağlup devletlerden toprak almaması
D) Devletler arası barışı sağlamak için bir cemiyet
kurulması
E) Boğazların, bütün devletlerin ticaret gemilerine açık
olması
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29. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin çoğunun
Millî Mücadele fikrini benimsediklerini gösteren olay
aşağıdakilerden hangisidir?

31. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu’nda aşağıdakilerden hangisi
belirlenmiştir?

A) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması

A) Devletin başkenti

B) Saltanat Şurâsının toplanması

B) Devletin yönetim biçimi

C) Seferberliğin ilanı

C) Devlet başkanlığı makamı

D) Misakımillî kararlarının alınması

D) Kişi hak ve özgürlükleri

E) Londra Konferansı’na temsilci gönderilmesi

E) Hükûmetin adı

30.

Neden

32. Atatürk Dönemi’nin insan yetiştirme politikası
doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Sonuç

I. Düzenli ordunun
kurulması

Birinci İnönü zaferi

II. Misakımillî’nin ilanı

İstanbul’un işgali

III. Birinci İnönü zaferi

Londra Konferansı

B) Eğitimde birliğin sağlanması

IV. Eskişehir-Kütahya
Savaşları

Mustafa Kemal’in
Başkomutan seçilmesi

C) Karma eğitime geçilmesi

V. Sakarya zaferi

Moskova Antlaşması

A) Köylerde öğretmen okullarının açılması

D) İlköğretimin zorunlu kılınması

Yukarıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi
kurulamaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) Yurt dışına öğrenci gönderilmesi

E) V
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33. Türk İnkılabı ile yeni bir toplum oluşturmaya çalışan
Atatürk, halkçılık ilkesiyle aşağıdakilerden hangisine
ulaşmayı hedeflememiştir?

36. İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanya’nın yanında
savaşa giren iki devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa - Sovyetler Birliği

A) Bireyler arasındaki rekabetin engellenmesine

B) İngiltere - Fransa

B) Sınıf çatışmasının ortadan kaldırılmasına

C) ABD - İngiltere

C) Ayrıcalıksız bir toplum oluşturulmasına

D) İtalya - Japonya

D) Dayanışma duygusunun geliştirilmesine

E) İtalya - Fransa

E) Yasalar önünde eşitliğin sağlanmasına

37. Sömürge altındaki ülkelerde bağımsızlık hareketleri
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamış olsa da bu
hareketlerin başarıya ulaşması İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra olmuştur.

34. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Suriye’nin
mandaterliğini üstlenen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fransa

B) İngiltere

D) Almanya

Bu gelişmede,

C) İtalya

I.

E) Avusturya

Avrupalı büyük devletlerin İkinci Dünya
Savaşı’nda güç ve itibar kaybetmesi,

II. blokların bu halkları yanlarına çekmek amacıyla
bu girişimleri desteklemesi,
III. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş
Milletler Teşkilatının kurulması

35. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı
öncesinde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I

A) Eisenhower Doktrini’nin hazırlanması

D) I ve II

B) Milletler Cemiyetinin faaliyete geçmesi

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) II ve III

C) Locarno Antlaşması’nın imzalanması
D) Kellogg-Briand Paktı’nın oluşturulması
E) Monroe Doktrini’nin kabul edilmesi
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38. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı
yıllarında Türkiye’de ekonomik alanda yapılan
düzenlemelerden biri değildir?

40.



27 Şubat 1946’da, Türkiye ile ABD arasında
askerî yardım anlaşması imzalandı.



ABD, 12 Mart 1947’de Yunanistan’la birlikte
Türkiye’ye, tarihte Marshall olarak bilinen yardımı
yapacağını açıkladı.



25 Haziran 1950’de Kore Savaşı başladı,
25 Temmuz 1950’de Türkiye Kore’ye asker
göndermeyi kararlaştırdı.



20 Eylül 1951’de NATO ülkeleri, Türkiye ve
Yunanistan’ın kuruluşa üye olmalarını istedi.



18 Şubat 1952’de TBMM, Türkiye’nin NATO
üyeliğini onayladı.

A) Varlık Vergisi’nin çıkarılması
B) Karaborsacılığı önlemek için tedbirlerin alınması
C) Millî Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması
E) Âşar Vergisi’nin kaldırılması

Verilen bu olaylardan hareketle aşağıdaki
hükümlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye-ABD yakınlaşması Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarında başlamıştır.

39. Mısır lideri Cemal Abdülnasır’ın Süveyş Kanalı’nı
millîleştirdiğini açıklaması,
I.

B) Türkiye, NATO’ya Demokrat Parti iktidarında girmiştir.

Bağdat Paktı’nın kurulması,

C) Türkiye, NATO üyesi olmadan NATO ülkeleriyle birlikte
Kore Savaşı’na katılmıştır.

II. İsrail, İngiltere ve Fransa’nın Mısır’a karşı ittifak
yapması,
III. Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’da taraftar bulması,

D) Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan
ile aynı ittifak içerisinde yer almıştır.

IV. Orta Doğu’ya egemen olmak için büyük devletler
arasındaki rekabetin hız kazanması

E) Türkiye, NATO’ya çok partili sisteme geçmeden önce
üye olmuştur.

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız IV

D) I, II ve III

C) II ve III

41. Soğuk Savaş ve Yumuşama dönemlerinde ortaya
çıkan aşağıdaki sorunlardan hangisi nükleer savaş
çıkması ihtimali karşısında tarafların geri adım
atması ve füzelerin karşılıklı olarak sökülmesiyle
çözülmüştür?

E) II, III ve IV

A) Filistin

B) Bosna

C) Küba

D) Dağlık Karabağ

E) Kıbrıs
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Diğer sayfaya geçiniz.
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42. 1955’te Türkiye ile Irak arasında kurulan daha sonra
İngiltere, İran, Pakistan’ın da katıldığı pakt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdat Paktı

B) Balkan Paktı

C) Sadabad Paktı

D) Varşova Paktı

E) Kuzey Atlantik Paktı

43. Türk idare tarihinde senato kavramı ilk defa
aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
A) 1961 Anayasası
B) Kanunuesasi
C) 1924 Anayasası
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E) 1982 Anayasası

44. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag kriterleri
arasında yer almaz?
A) Demokratik siyasi yapı
B) Millî çıkarların önceliği
C) İnsan hakları
D) Ekonomik gelişim
E) Topluluğun kurallarını benimseme
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb.
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi,
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Adayların sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),
bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı
kemer hariç); plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi
kartı ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile
gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb.
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır (1 saat, 5 dakika). LYS-4’te adaylar Tarih Testinin ve Coğrafya-2 Testinin cevaplama süresi içinde, Felsefe Grubu İle 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 salondan 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 yakından 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 bulunulduğunu 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 bulunan 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 kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-4’te size verilen Tarih Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Tarih 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 koparmayınız. 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 değildir, 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 görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
16. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.
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.
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1. A

21. A

41. C

2. A

22. A

42. A

3. D

23. B

43. A

4. B

24. C

44. B

5. C

25. A

6. D

26. A

7. B

27. D

8. B

28. A

9. E

29. D

10. A

30. E

11. B

31. E

12. E

32. A

13. A

33. A

14. A

34. A

15. E

35. A

16. B

36. D

17. E

37. D

18. A

38. E

19. E

39. E

20. E

40. E

