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1.

İnsanların birbirleriyle konuşmaya başlarken;

5.

I. merhaba,

Tamam
hallederiz.

II. günaydın,

Anne yarınki
ödevime yardım
edebilir misin?

III. seni ilgilendirmez
kelimelerinden hangilerini kullanmaları iletişim
kopukluğuna neden olmaz?

2.

A) Yalnız III.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

Bir insanın kendisini, karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini onun gözüyle
anlayabilmesine empati denir.

Yukarıda anne ve kızı arasında geçen diyaloğa
bakılarak hangisi söylenemez?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek gösterilebilir?

A) Anne kızını dinlerken başka şeylerle ilgilenmiştir.

A) Öğretmen kızdığı için üzgün olmalısın.

B) Anne ve kızı arasında iletişim kopukluğu yaşanmıştır.

B) Hep böyle davranıyorsun.

C) Anne kızını etkili bir şekilde dinlemiştir.

C) Susmak, her şeyin çaresi değildir.

D) Anne ve kızı arasında olumsuz yönde bir iletişim
yaşanmıştır.

D) Büyük savaşlar, büyük komutanlarla kazanılır.

3.

“Sen ne bilirsin ki
zaten dört göz?”

?

6.
Çocuklar etkili iletişim kurmak
için neler gereklidir?

Yukarıdaki cümledeki iletişim hatasının karşılığına hangisi yazılmalıdır?
A) Teselli etmek
B) Sorguya çekmek

Ali Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

• Doğal davranmalı, jest ve mimiklerle konuşmasını desteklemelidir.
• Herkesin duyabileceği bir ses tonuyla konuşmalıdır.
• Konuşmaya başlamadan önce ne söyleyeceğini
iyi düşünmelidir.

Karşı tarafla göz teması kurulmalıdır.
B)
Beden dili etkili şekilde kullanılmalıdır.
C)

• Konuştuğu kişinin yüzüne bakmalı, onunla göz
teması kurmalıdır.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi etkili bir konuşmacının özellikleri arasında yer alır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

İletişimi engelleyen durumlardan
kaçınılmalıdır.
D)
Öfkeli hareket edilmelidir.

Birey ve Toplum

4.

A)

1. Ünite

D) Tehdit etmek

İşleyen Zeka Yayınları

C) İsim takmak

İnsandan İnsana Giden Yol / İletişimin Gücü
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7.

10. Herhangi bir şeyi anlatmak ya da açıklamak için yüz
ifadeleri de yeterli olmaktadır.

İletişimde verilmek istenen mesaj etkili bir iletişim süreci sayesinde karşı tarafa aktarılabilmektedir.

Buna göre aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisine
sahip bir bireyle daha olumlu bir iletişim kurulabilir?

Buna göre olumlu iletişim için;
I. empati kurulmalı,
II. farklılıklara saygı duyulmalı,
III. ben dili kullanılmalı

A)

B)

C)

D)

durumlarından hangileri gereklidir?

8.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

11. Aşağıda konuşmacıdan ve dinleyiciden kaynaklanan
bazı sorunlar verilmiştir.

Ben dili; bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında kendi tepkisini, duygu ve düşüncelerini açıklayan ifadedir.

1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ben diline örnek
oluşturmaz?
A) Dersine çalışmaman beni üzüyor.

2.

B) Kapının kolunun çekiştirilmesinden hoşlanmıyorum.
C) Yaptığın hatalardan dolayı seninle konuşmayacağım.

3.

Eksik bilgi ve mesaj verme

Geri bildirim yapmama

Konuşmacıdan
kaynaklanan

b.

Dinleyiciden
kaynaklanan

Aynı ses tonu ile anlatma

D) Yaptığın davranıştan dolayı üzülüyorum.
4.

a.

Eksik bilgi ve ön yargıyla
dinleme

9.

İletişimsizliklerle ilgili yapılan bir araştırma sonucunda, bu durumu ortaya çıkaran en önemli unsurun bireylerin birbirlerini dinlememelerinden kaynaklandığı
görülmüştür. Etkili dinlemenin olduğu durumlarda ise
sorunların büyük oranda çözüldüğü görülmektedir.

1. Ünite

Birey ve Toplum

Verilen bilgilere bakılarak,

İşleyen Zeka Yayınları

5. Yanlış anlaşılmaya neden
olacak ifadeler kullanma
Buna göre doğru eşleştirme aşağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?
A)

1†a
2†b
3†a
4†a
5†b

B)

1†b
2†a
3†a
4†b
5†b

C)

1†a
2†b
3†a
4†b
5†a

D)

1†b
2†b
3†b
4†b
5†a

I. Dinlemek, sorunların çözümünde anahtardır.
II. İletişimsizliklerin ortadan kalkması için etkili dinleme gerekmektedir.
III. Etkili dinlemelerde eleştiriler sert olmalıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Hızlı İletişim-Güçlü Toplum / İletişim Özgürlüğü
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1.

3.

Türk dilinin kurallarına ve kullanımına
uyumu denetlemek

Toplumun
gelenek ve
göreneklerine
aykırı yayınları
cezalandırmak
Topluma baskı yaparak düşünce

Özel
hayatın
gizliliği ilkesini
savunmak ve
korumak

Hem sesli hem görüntülü yayın yapan radyo, günümüzde en çok kullanılan kitle iletişim aracıdır.
D

İnsanlara karşı güler
yüzlü olmak; günaydın, merhaba gibi sözler kullanmak iletişimi
olumlu yönde etkiler.

özgürlüğünü kısıtlamak

Yukarıdaki zarftan RTÜK’ün görevleri arasında yer
almayan bilginin yazılı olduğu kısım çıkarılacaktır.
Buna göre zarfın yeni görünümü aşağıdakilerden
hangisindeki gibi olmalıdır?
A)

D

B)

Y

Kişilerin haklarında
çıkan yalan haberlere karşı, ilgili basın
kuruluşundan yayımlanması istenen cevap
ve düzeltme metnine
sansür denir.

Y

s

D
l

Y

n

H

Verilen ifadelerden doğru olanlar için “D” yanlış
olanlar için “Y” yolu izlenerek ilerlendiğinde hangi
sembole ulaşılır?
A) s

2.

Günümüzde posta, telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle
iletişim araçları iletişimin ayrılmaz parçalarıdır. Bu
araçlar, günümüzde kurdukları haberleşme ağıyla
kültürü de yaygınlaştırmış ve dünyamızı küresel bir
köye çevirmişlerdir.
Yukarıda verilenlere bakılarak kitle iletişim araçları ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan yaşamında önemli bir yer edinmiştir.

İşleyen Zeka Yayınları

4.

B) l

C) n

Kitle iletişim araçları
toplumu olumsuz yönde etkileyen yayınlar
yapmalıdır.

Ülkemizde radyo ve
televizyon yayınlarını
RTÜK denetler.

Mustafa Kemal kitle
iletişim araçlarına büyük önem vermiştir.

Gazeteciler özel hayatın gizliliğine saygı
duymalıdırlar.

Yukarıdaki yapbozdan yanlış olan bilgi çıkarıldığında yeni görünüm aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
A)

B)

C)

D)

B) Toplumlar arasında etkileşimin yaşanmasına neden olmuştur.
C) Farklı kültürlerin dünyada tanınmasına yardımcı
olmuşlardır.
D) Kültürel farklılıkların belirginleşmesine neden olmuştur.

D) H

Birey ve Toplum

D)

1. Ünite

C)

Hızlı İletişim-Güçlü Toplum / İletişim Özgürlüğü
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8.

Kitle iletişim araçları, haber ve bilgi verme amacı
başta olmak üzere; eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belli bir okuyucu, izleyici veya dinleyici
kitlesine belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan
araçlardır.

Kitle iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
A)
Yeni görüş ve düşüncelerin hızlı
yayılmasını sağlarlar.

Buna göre;
B)

I. radyo,

Kamuoyu oluşmasına yardımcı
olurlar.

II. bilgisayar,
III. televizyon,
IV. gazete

C)

numaralandırılarak verilen kitle iletişim araçlarından hangisi sadece görsel bir iletişim aracıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

İnsanların eğlenmesine yardımcı
olurlar.

D) IV.

D)
İnsanların bilgi düzeylerini azaltırlar.

6.

Herkes; özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile
hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Aşağıdaki olaylardan hangisi verilen durumu örneklendirir?
A) Ünlü futbolcunun ailesiyle yaptığı tatilin görüntülerinin televizyonda yayınlanması
B) Sanatçının görüntülerinin gizlice alınması
C) Bir siyasetçinin konuştuklarının gizlice kayda alınması
D) Ünlü bir yazarın özel durumlarıyla ilgili görüntü
alınmaması

7.

Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi günümüzde daha yaygın olarak kullanılmaktadır?

1. Ünite

Birey ve Toplum

A)

C)

B)

D)

İşleyen Zeka Yayınları

9.

Herkes, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. İsteyen herkes, düşüncesini serbestçe ifade edebilir.
Fakat düşüncelerini açıklarken başkalarının özgürlüklerine ya da özel hayatlarına müdahale yapılmamalı, başkalarını rencide edici ifadeler kullanılmamalıdır.
Verilen bilgilere bakılarak,
I. İnsanlar istediği her şeyi söyleyebilirler.
II. İnsanlar başkalarına zarar vermeden özgürce
düşündüklerini ifade eder.
III. Düşünceler açıklanırken başkalarına zarar verilebilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

Beylikten Cihan Devletine - I
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3.

Arkadaşlar, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin nedenleri nelerdir?
Reyhan Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

Çocuklar Osmanlı Devleti’nin
kısa sürede büyümesinin
nedenleri nelerdir?

Nevzat Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

A)
Balkanların karışık olması ve
Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının
yaşanması

A)

Bizans İmparatorluğu’nun güçlü
bir dönemde olması

B)

Anadolu’da siyasi birliğin olmaması

C)

Ahi örgütünün desteğinin alınması

D)

Balkanlarda ve Avrupa’da güçlü
bir devletin olmaması

B)

Hoşgörülü ve adaletli bir politika
izlemesi

C)

Fethedilen yerlerde iskan politikası uygulaması

D)

Verilen bilgilere bakılarak istimalet politikasıyla
ilgili,

4.

Osman Bey,
•• 

Bizans’taki iç çatışmalardan yararlanarak beyliğin sınırlarını genişletti.

•• 

Bizans tekfurlarıyla mücadele ederek Bilecik ve
Yarhisar’ı fethetti.

•• 

Bizans ile Osmanlı arasındaki ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı.

Verilen bilgilere bakılarak Osman Bey Dönemi’yle ilgili,

I. Hoşgörülü bir yaklaşım içerir.

I. Sınırları genişletici faaliyetlerde bulunmuştur.

II. Fethedilen bölgelerin kontrolünde etkili olmuştur.

II. Düşman devletlerle mücadele etmiştir.

III. Baskı ve zorbalığa dayanmaktadır.

III. Bizans’a karşı yenik düşmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Kültür ve Miras

Osmanlı Devleti’nin fethettiği topraklar üzerinde ve
o bölgelerin halkına karşı uyguladığı politikalardan
birisi de istimalet politikası olmuştur. İstimalet politikasına göre Osmanlı Devleti fethetdiği topraklarda
bulunan halkın dinine, örflerine, adetlerine, yaşam
biçimlerine saygı göstermiştir. Bu konuda feodal
beylerle de mücadele eden Osmanlı Devleti, bu politika sayesinde birçok toprağı ve üzerindeki halkı
uzun yıllar boyunca hakimiyeti altında tutabilmiştir.

İşleyen Zeka Yayınları

2.

Haçlı birlikleriyle ortak hareket
etmesi

2. Ünite

1.

Beylikten Cihan Devletine - I
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7.

Osmanlı Devleti topraklarını Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar genişleterek dünyadaki büyük devletlerden biri olmayı başarmıştır.
Hâkimiyet kurduğu coğrafyada ve bu coğrafyanın
çevresinde yaşayan farklı milletlerin kültürlerinden
etkilenmiştir. Kendisi de yerel kültürleri etkilemiştir. Böylece Osmanlı Devleti sürekli etkileşim içinde
ve zenginleşen bir kültüre sahip olmuştur. Osmanlı
Devleti hakimiyet kurduğu coğrafyalarda birçok eser
bırakmıştır. Türk aile yapısı, Osmanlı topraklarında
dolaşan seyyahların dikkatini çekmiştir. Osmanlı aile
yapısının çok sağlam olduğunu yazan seyyahlar,
yaşlılar ve çocuklar arasında yaşanan sevgi ve şefkati özellikle vurgulamışlardır.

Osmanlı’nın kurulmasında ve yayılmasında “Gaza
Anlayışı”nın önemli bir yeri vardır. Gaza fikri askerî
teşkilatlanma üzerine kurulmuştur ve düşmana karşı sürekli akın ve fetih yapılmasını gerektirmiştir. Bu
anlayış ekseninde Osmanlı, Bizans’a karşı sürekli bir
cihad ve fetih anlayışı içinde olmuştur.
Verilen bilgilere bakılarak,
I. Gaza anlayışı Osmanlı’nın ortaya çıkışında etkili
olmuştur.
II. Gaza fikriyle sürekli mücadeleler yaşanmıştır.
III. Bizans, gaza düşüncesini ortadan kaldırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Parçadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

A) Osmanlı Devleti fethettiği toprakları bayındır hâle
getirmiştir.
B) Osmanlı Devleti fethettiği bölgelerdeki kültürlerle
etkileşim yaşamıştır.

8.

C) Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda yaşayan
halka kendi kültürünü zorla uygulatmıştır.
D) Türk toplumundaki hoşgörü seyyahların gözünden kaçmamıştır.

Osmanlı Devleti, Rumeli’de fethettiği topraklara Türk
aileleri yerleştirmiştir. Bu politikaya da iskân politikası adını vermiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti iskân politikasıyla;
I. fethedilen yerleri Türk yurdu hâline getirme,
II. Anadolu’daki konargöçer Türkmenleri yerleşik
hayata geçirme,
III. fethedilen bölgelerde kalıcı hâkimiyet kurma

“Siz Rumlar, siz Ermeniler ve siz Yahudiler hepiniz Müslümanlar gibi Allah’ın kulu
ve benim tebaamsınız. Dinleriniz başka
başkadır. Fakat hepiniz devlet kanunlarının
ve iradeişahanemin himayesindesiniz. Size
tarh edilen (belirlenen) vergileri ödeyin.
Bunların kullanılacakları maksatlar sizin
emniyetiniz ve refahınızdır.”

2. Ünite

Kültür ve Miras

II. Mahmut’un 1837 yılında Şumnu’da yaptığı bu
konuşmadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

durumlardan hangilerini amaçlamıştır?

İşleyen Zeka Yayınları

6.

9.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Osmanlı Devleti’nin, sınırları genişledikçe farklı
milletleri himayesine dahil etmesi;
I. dil,

A) Osmanlı Devleti’nde din özgürlüğü vardır.

II. dinî inanışlar,

B) Osmanlı Devleti’nde din ve ırk ayrımı yoktur.

III. kültürel özellikler

C) Osmanlı Devleti’nde halka eşit yaklaşılmaya çalışılmıştır.

gibi durumlardan hangileri üzerinde çeşitliliğe
sebep olmuştur?

D) Osmanlı’da sadece Rumlara ve Ermenilere geniş
haklar verilmiştir.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Beylikten Cihan Devletine - II
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1.

4.

Osmanlılar, Rumeli’deki fetihlerle beraber devletin
sınırları genişledikçe bu verimli ve boş topraklar Anadolu’daki Türkleri buraya çekmeye başladı. Osmanlı
Devleti bu göçleri destekledi. Osmanlı fetihleri daha
önce baskı, sıkıntı içinde yaşayan Hristiyan halkı düzen, adalet ve barışa kavuşturdu. Fethettiği yerlere
Anadolu’dan Türk halkı getirerek yerleştirdi.

I. Hoşgörü politikasının başarıyla uygulanması
II. Komşu Bizans Devleti’nin zayıf bir durumda olması
III. Güçlü ve disiplinli bir ordunun bulunması
IV. Yetenekli padişahların devleti yönetmesi

Metinde bahsedilen Osmanlı uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A) İskan

B) Tımar

C) İstimalet

D) Cihat

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebepleri arasında;

bulunmaktadır. Numaralarla verilen sebepler ile
ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemde beylikler arasındaki en küçük olanıydı. Diğer beylikler daha güçlü
ve daha geniş sınırlara sahiplerdi. Başlangıçta bir
şehre dahi sahip olmayan Osmanlılar buna rağmen
önemli bir siyasi güç konumuna geldi.

5.

Buna göre Osmanlıların kısa sürede bir güç hâline gelmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İyi eğitim almış padişahların devletin başında bulunması

I

II

III

IV

A)

Sosyal

Siyasi

Yönetim

Askeri

B)

Toplumsal

Merkezi

Liderlik

Ordu

C)

Siyasi

Askeri

Yönetim

Sosyal

D)

Sosyal

Siyasi

Askeri

Yönetim

Osman Bey, beyliğine ait topraklarda herkese eşit
davrandı. Sahip olduğu bölgelerde Müslümanlar
hangi haklara sahipse gayrimüslimlerde (Müslüman
olmayan) aynı haklara sahipti. Gayrimüslimler rahatça alışveriş ve ticaret yapabiliyorlardı. Alışveriş esnasında haksızlığa uğrayan gayrimüslimlerin hakkını
her zaman savunmuştu.
Buna göre Osman Bey’in yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

B) Özgürlükleri kısıtlayan bir yönetim uygulaması
C) Komşu beylikler ile iyi ilişkiler kurması

A) Anadolu’daki Türkmen aileler Balkan topraklarına
yerleştirilmiştir.

D) Güçlü bir ordusunun bulunması

B) Padişahlar çok iyi eğitim almışlardır.

A) Osmanlı Beyliği Kösedağ Savaşı sırasında bölgesinde bağımsız bir beylik durumundadır.
B) Osmanlılar Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılması
ile kurulmuşlardır.
C) Bizans ile komşu olması Osman Bey’in yeni bir
beylik kurmasına sebep olmuştur.
D) Kösedağ Savaşı’nda Selçuklular Moğollara yenilmişlerdir.

D) Hoşgörülü bir yaklaşım izlenmiştir.
6.

Kayı boyu mensupları Alaeddin Keykubad döneminde Ankara yakınlarına yerleştirildi. Kayılar bir uç
beyliği teşkilatı hâline getirilerek Bizans tekfurları ile
mücadele için görevlendirildi. Moğolların Batı Anadolu’da egemenliği kaybolmaya başladı aynı dönemde
Türkiye Selçukluları zayıflamaya başladı.
Metinde anlatılan olaylardan sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olabilir?
A) Bizans Anadolu’daki etkinliğini artırmıştır.
B) Osman Bey, beyliğinin bağımsızlığını ilan etmiştir.
C) Selçuklular Akdeniz’e inerek devleti tekrar güçlendirmiştir.
D) Osmanlılar Balkanlara geçerek egemenlik alanlarını genişletmişlerdir.

Kültür ve Miras

Buna göre Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönem
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

C) Merkezi otorite güçlü tutulmaya çalışılmıştır.

2. Ünite

Kösedağ Savaşı’nda yenilen Büyük Selçuklu Devleti’nin siyasi bütünlüğü bozuldu ve Anadolu’da otorite boşluğu meydana geldi. Selçuklular zamanında
Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirilen Türkmen
beylikleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Böylece Anadolu’da ikinci beylikler dönemi başladı. Osman Bey
de bu dönemde beyliğini kurmuştur.

İşleyen Zeka Yayınları

3.
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10.

Osmanlı Devleti Türkmen aileleri yeni fethedilen topraklara yerleştirmekle topraklarda kalıcı egemenlik
kurmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda bu ailelerden
alınan vergiler ile ordunun ihtiyaçları karşılanmıştır. Toplanılan vergiler devletin gelir kaynaklarının
önemli bir kısmını oluşturmuştur. Türkmen ailelerin
yerleşik hayata geçirilme siyasetine iskân siyaseti
adı verilmektedir.

Bu yaz sosyal bilgiler öğretmeni olan
babamla Bursa, Edirne ve İstanbul’a
gittik. Osmanlı Devleti’ne ait birçok
tarihi eseri gezdik. Dönüş yolunda
babam bu şehirlerin Osmanlı Devleti
açısından ortak özelliğini sordu. Sizce bu sorunun cevabı ne olabilir?
Selim

Osmanlıların iskân siyaseti ile;
I. askeri,

Selim’in sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

II. ekonomik,
III. siyasi

A) Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişini sağlamaları

alanlarının hangilerinde kazanım sağladığı söylenebilir?

8.

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

B) Anadolu Türk beyliklerinden alınmaları
C) Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olmaları
D) Selçukludan kalan miraslar olmaları
11. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Osmanlı Devleti mağlup olmuş Yıldırım Bayezid esir düşmüştür.
1402-1413 yılları arasında yaşanan otorite boşluğuna Fetret Devri denir. Bu yıllar arasında Yıldırım Bayezid’in dört oğlu arasında taht kavgaları yaşanmış
ayrıca Anadolu beylikleri de bağımsızlıklarını ilan
etmişlerdir. Ancak yaşanılanın aksine Balkan topraklarında herhangi bir ayrılık hareketi gözlenmemiştir.

Osmanlı Beyliği kuruluşu esnasında birçok politika
uygulamıştır. Bu politikaların en önemlilerinden biri
de iskân politikasıdır. Osmanlılar iskân politikası ile
---İskân politikasının amaçları ile devam edecek parçaya aşağıdaki cümlelerden hangisi yazılırsa yanlış olur?

Balkanlarda yaşanan bu durumun sebebi ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) fethedilen bölgelerde Türk egemenliğini hakim
kılmıştır.

A) Vergilerin Balkanlara harcanması

B) Anadolu’daki göçebe Türkmenleri yerleşik hâle
getirmiştir.

B) Din bütünlüğünün sağlanması
C) Moğolların Balkanları da almasının beklenmesi

C) alınan topraklarda baskıcı bir yönetim sergilemiştir.

2. Ünite

Kültür ve Miras

9.

İlk olarak batı yönünde ilerleyen Osmanlı Beyliği Bizans ile mücadele ederek gaza ve cihat politikasını
başarılı bir şekilde uygulamıştır. Ancak daha sonra
Anadolu Türk beylikleri ile mücadeleye girişerek onları kendisine bağlamaya çalışmıştır.
Osmanlı Beyliği’nin politika değişikliğindeki sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

İşleyen Zeka Yayınları

D) boş arazileri tarıma alanı yaparak üretimi artırmiştir.

D) Osmanlı yönetiminden memnun olunması

12. Osmanlı toplumunun temel geçim kaynağı tarım ve
hayvancılıktı. Devlet tarım konusunda Tımar Sistemi’ni benimseyerek üretimi daha sistemli ve kalıcı
hâle getirmek istiyordu. Osmanlı toplumu çok uluslu
bir yapıya sahipti. Farklı milletler barındırmakla birlikte bu milletler birbirleriyle mücadele hâlinde değillerdi. Farklı milletler olduğu gibi farklı inanışlarda görülmekteydi. Toplumdaki herkes inancına göre rahatça
ibadet edebilmekteydi.

B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak

Metinde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir?

C) Orduyu dinlendirip harp gücünü artırmak

A) Siyasi

B) Ekonomik

D) Anadolu halkını zorla kendisine bağlamak

C) Sosyal

D) Dini

A) Bizans ile iyi ilişkiler geliştirmek

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın - I
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l Osmanlı Devleti’nin malî işlerinden sorumludur.
Bütçeyi hazırlar.

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında birçok manevi mimar vardır. Bu mimarlar bulundukları bölgede Türklüğü ve Müslümanlığı hoşgörülü ve başarılı bir şekilde imar etmişlerdir.

Padişahın vekilidir. Devlet idaresinde büyük yetki sahibidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun
manvei mimarları arasında gösterilemez?

s Adaletten sorumludur. Davalara bakar, kadı ve
müderrislerin atamalarını yapar.

Yukarıda sembollerle görevleri verilen divan üyelerinin isimleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) s ➞ Sadrazam

2.

l ➞ Şeyhülislam

n ➞ Nişancı

n ➞ Defterdar

C) Mevlana

D) Yunus Emre

D) s ➞ Nişancı

l ➞ Defterdar

l ➞ Kazasker

n ➞ Sadrazam

n ➞ Sadrazam

5.

I. Kırım

Türk orduları Anadolu’ya gelmeden önce insanların
gönüllerini kazanacak olan birçok kişi gelmiştir. Bu
kişiler fetihlerin manevi ayağını oluşturmuş, Anadolu’nun Türk-İslam yurdu olmasındaki katkıları göz
ardı edilemez. Bu insanlara halk arasında derviş denilmektedir.

III. Kıbrıs

Metinde derviş olarak adlandırılan bu kişiler bilim
dilinde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

IV. Amasra

A) Ahiyan-ı Rum

B) Gaziyan-ı Rum

Yukarıda verilen yerlerden hangilerinin fethiyle
Karadeniz’in Osmanlı denetimine girmesi sağlanmıştır?

C) Baciyan-ı Rum

D) Abdalan-ı Rum

A) I ve III.

B) II ve IV.

C) I, II ve IV.

D) II, III ve IV.

Fatih Sultan Mehmet, Bosna’yı fethettikten sonra
Boşnak din adamlarına bir ahidname (anlaşma
belgesi) vererek onları koruma altına aldığını ilan
etmiştir.
Yukarıda verilen durum Osmanlı Devleti’nde hangisinin olduğunun kanıtıdır?
A) Irkçılık

B) Hoşgörü

C) Dini ayrım

D) Adaletsizlik

İşleyen Zeka Yayınları

II. Sinop

3.

B) Hacı Bektaşı Veli

B) s ➞ Kazasker

l ➞ Kazasker

C) s ➞ Kazasker

A) Harezmi

6.

Osmanlı Devleti’nde devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerde etnik köken ya da ırk değil, din esas alınmıştır. Osmanlı toplumunu oluşturan iki temel unsur
Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlardır. Gayrimüslimler de mensubu oldukları din ve mezhepler
esas alınarak birer vatandaş olarak kabul edilmiştir.
Buna göre Osmanlı yönetimi ile ilgili kavramların
hangisinden bahsedilmiştir?
A) İskan sistemi
B) Millet sistemi
C) Fetih sistemi
D) Tımar sistemi

Kültür ve Miras

n

2. Ünite

1.
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9.

Yıldırım Bayezid dönemi gelişmelerinden bazıları
şunlardır:
•• 

Anadolu Hisarı yaptırılmıştır.

•• 

Haçlılar, Niğbolu Savaşı’nda mağlup edilmiştir.

•• 

Timur ile 1402 yılında yaptığı savaşı kaybetmiş
ve esir düşmüştür. Osmanlı Devleti 11 yıl süren
Fetret Devri’ni yaşamıştır.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan
hangisine ulaşılamaz?

Akçakoca, Osman Gazi’nin yakın silah arkadaşlarındandır. Orhan Bey zamanında da Konurlap ile birlikte fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. Fetihlerde
büyük yararlılık gösteren Akçakoca’ya duyulan sevgi
ve hürmetin bir ifadesi olarak Kocaeli ilimize ve Düzce’nin Akçakoca ilçesine ismi verilmiştir. Akçakoca
gibi gazi ve alpler vatan uğruna canını bile vermekten çekinmeyen gaza ve cihat ruhu ile hareket eden
kahramanlardır.
Metinde bahsedilen Akçakoca ve Konuralp gibi
yiğitler aşağıdaki verilenlerden hangisi ile isimlendirilmektedir?

A) Hristiyan birliği ile mücadeleler yaşanmıştır.
B) Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmak istenmiştir.
C) Osmanlı merkezi otoritesi darbe almıştır.

A) Baciyan-ı Rum

B) Abdalan-ı Rum

D) İstanbul’un fethi için hazırlıklar yapılmıştır.

C) Gaziyan-ı Rum

D) Ahiyan-ı Rum

10. Osman Gazi 1288’de Karacahisar’ı fethetti ve burayı
kendisine merkez edindi. Osmanlı Beyliği’nin ilk merkezi, Eskişehir’e 7 kilometre uzaklıkta, sarp bir tepe
üzerinde bulunan ve bugün mevcut olmayan Karacahisar Kalesi’dir. Osman Gazi bu kaleyi fethederek
İznik’ten İstanbul’a giden anayola da hakim oldu.
Ayrıca Karacahisar’ın fethiyle tekfur adıyla anılan
Bizans valilerine savaş başlattı ve bölgeyi bir gaza
alanı hâline getirdi.
Metindeki bilgilere bakılarak Osman Bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Fetih siyaseti izlemiş ve bazı kazanımlar elde etmiştir.
B) Din uğruna savaşmıştır.

2. Ünite

Kültür ve Miras

I. Murat döneminde yaşanan gelişmelerden bazıları
şunlardır:

C) Diğer devletlerle iş birliği yaparak politikasını batıya doğru çevirmiştir.

•• 

Edirne 1363 yılında alınarak başkent yapılmıştır.

D) Coğrafi konum açısından elverişli bir yere sahiptir.

•• 

Haçlılar ile Osmanlılar arasındaki ilk savaş olan
Sırpsındığı Savaşı’nı kazanmıştır.

•• 

Germiyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya,
Hamitoğullarından para karşılığında Isparta alınmıştır.

I. Murat dönemindeki gelişmelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Anadolu’da faaliyetlerde bulunulmuştur.
B) Hristiyan birliği ile mücadele edilmiştir.
C) Sınırlar genişlemeye başlamıştır.
D) İlk kez Anadolu’da bir şehir Osmanlılara başkentlik yapmaya başlamıştır.

İşleyen Zeka Yayınları

8.

11. İstanbul’un fethi sırasında konuşmalar yapan halk
“Biz ne Latinlerin yardımına ne de birliğe muhtacız.
Katolik tarzında ibadet bizden uzak olsun” diye bağırmışlardır. Ayrıca Grandük Notaras “şehirde Latin
külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim” demiştir.
Buna göre Grandük Notaras’ın söyledikleri Türklerin uyguladıkları hangi yönetim anlayışı ile ilgilidir?
A) İskan

B) Tımar

C) Hoşgörü

D) Millet

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın - II
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Kazasker: Adalet, eğitim, kültür ve diyanet işlerine
bakmaktadır. Anadolu ve Rumeli kazaskerliği olmak
üzere iki görevli bulunmaktadır.

•

Padişahın vekili ve mutlak yardımcısıdır.

•• 

Padişah sefere katılmadığı zaman orduyu komuta ederdi.

Defterdar: Devletin bütün mali işlerinden sorumludur.

•• 

Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren divan
toplantılarına başkanlık etmeye başlamıştır.

Nişancı: Protokol, yazı ve tapu işlerinden sorumlu
idi. Padişah adına yazılan ferman, berat ve diğer belgelere padişahın imzasını çekmektedir.

Özellikleri verilen divan üyesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Defterdar

B) Sadrazam

Şeyhülislam: Alınan kararların dine uygun olup olmadığına göre fetva vermektedir. İhtiyaç olduğu zamanlarda divan toplantılarına katılmıştır.

C) Nişancı

D) Kazasker

Yukarıda Osmanlı divan üyeleri ve görevleriyle ilgili
açıklamalar verilmiştir.
Buna göre Osmanlı devlet teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4.

A) Divan teşkilatı Orhan Bey döneminde oluşturulmuştur.
B) Osmanlı devlet teşkilatında iş bölümü bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti’ndeki divan teşkilatı devlet işlerinin
görüşüldüğü ve karara bağlandığı en önemli yönetim organıdır. Alanında bilgili ve yetenekli kişilerden
oluşan divan teşkilatı padişaha devlet yönetiminde
yardımcı olurdu. Ancak son karar padişaha aittir.
Divan Teşkilatı ile ilgili verilen bilgilere bakılarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

C) Şeyhülislam divanın daimi üyesi değildir.
D) Nişancının yaptığı görev vesikalara resmiyet kazandırmaktadır.

A) Ekonomik alanda yetkin kişilerden oluşmaktadır.
B) Padişah alınan kararların hiçbirini tanımamaktadır.
C) Danışma meclisi niteliği taşır.
D) Devletin sonuna kadar hizmet vermiştir.

Fatih Sultan Mehmet İsmail Bey idaresindeki donanmayı Midilli adası üzerine gönderdi, Midilli ile birlikte
Taşoz ve Semadirek’de ele geçirildi. 1461’de Trabzon seferine çıkarken Rodos şövalyeleri ile bir antlaşma imzaladı. Yaklaşık iki yıl bu antlaşma korundu
ancak Arnavutluk’ta çıkan isyanlar sebebiyle tekrar
bozuldu.
Halil İnalcık, Osmanlı Sultanları
Fatih dönemi ile ilgili verilen bilgilere bakılarak;
I. Denizlerde fetih hareketlerinde bulunduğu,
II. Bir cephe açarken diğeri ile barış yaptığı,

Metinde verilen “Osmanlı barışı” aşağıdaki politikalardan hangisi ile sağlanmıştır?

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) İstimalet

B) İskan

A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) Tımar

D) Kapıkulu

C) II ve III.

D) I, II ve III.

III. Anadolu’da siyasi birliği sağladığı

Kültür ve Miras

5.

2. Ünite

Pax Ottomana, (1500 - 1700) “Osmanlı Barışı”
1980`lerden sonra Türkiye`de, Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerindeki görece istikrarı tanımlamak
için kullanılan bir terimdir. Osmanlı İmparatorluğu,
gücünün doruğunda olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda,
bütün Balkanları, Ortadoğu`nun büyük bölümünü, Kuzey Afrika`yı ve ek olarak da Kafkasları kapsar. Osmanlı yönetimi bu bölgelerden ayrıldıktan
sonra istikrarsızlık ve huzursuzluk bu bölgeleri kapsadı. Bu sebeple, birçok modern Türk tarihçisi, Osmanlı İmparatorluğu’na olumlu bir bakış açısı olarak,
bu ülkeler üzerinde var olduğu düşünülen Osmanlı
yönetimine ait olumlu etkilerinin altını çizmek için bu
terimi tercih ederler.

İşleyen Zeka Yayınları

2.
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9.

Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu da sayılan Çelebi
Mehmet Dönemi’nde Osmanlı harp tarihinde bir ilk
yaşanmış ve ilk deniz savaşı yapılmıştır. 1416 yılında ilk deniz savaşını Venedik ile yapan Osmanlılar
bu savaşı çeşitli nedenlerden dolayı kaybetmiştir.
Osmanlı Devleti’nin girdikleri ilk deniz savaşını
kaybetmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tımarlı sipahilerden istenilen destek alınamamıştır.
B) Deniz kuvvetleri konusunda henüz gelişmemişlerdir.

İstanbul, kurulu olduğu coğrafî konum itibarıyla Karadeniz’e giriş çıkışların rahatlıkla denetlenebildiği bir
şehir olma özelliğine sahiptir. II. Mehmet, imparatorluğun merkezi olarak yeni baştan inşa etmek istediği
kentin bu avantajından istifade ederek Karadeniz’i
bir Osmanlı iç denizi hâline getirmek için uğraştı. Bu
şekilde, Bizans’ın ihtişamlı günlerinde olduğu gibi,
Karadeniz kıyılarından İstanbul’a ucuz fiyata temin
edilecek et, tuz ve buğday sayesinde kentteki kalabalık nüfusu beslemek mümkün olabilirdi.
Fatih’in izlediği Karadeniz siyaseti doğrultusunda;
I. Kocaeli

C) Venedikliler kara savaşlarında mağlup edilmiştir.

II. Trabzon

D) Haçlı birliği karşısında geri çekilmişlerdir.

III. Batum
IV. Amasra
verilen yerlerden hangileri alınmıştır?

7.

II. Mehmet, hayatının son yıllarında siyasî anlam bakımından saltanatının en iddialı seferlerini düzenledi. Venedik Cumhuriyeti, Napoli ve Milano krallıkları
arasında yaşanan rekabet, İtalya seferi için uygun
bir siyasî ortam yaratıyordu. Gedik Ahmet Paşa,
1479’da Ayamavra, Kefalonya ve Zenta adalarını
alarak Adriyatik Denizi’ne girdi.

A) Orta Avrupa hâkimiyet altına alınmıştır.

Kültür ve Miras

2. Ünite

İşleyen Zeka Yayınları

C) Karada başarı sağlayamayan Osmanlı ordusu denizde başarı sağlamak istemiştir.

Osmanlı Devleti’nde bir bölge fethedildiğinde işleri
düzenlemek adına ilk iş olarak bir “kadı” atanmaktaydı. Kadılar devlet düzeni ile ilgili işleri yoluna koymakla görevliydi. Ancak daha önemli işleri ise bölgede yaşanabilecek olaylara karşı tedbir almaktı.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

Metinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

B) İstanbul’un fethi için İtalya’nın önü kesilmek istenmiştir.

8.

B) I ve III.

10. Andrea Doria komutasında olan Haçlı donanmasındaki gemi sayısı Osmanlı donanmasının sayıca üç
katı idi. Barbaros donanmayla Narda Körfezi’nde
hazır konumda beklerken müttefik donanma Yunanistan limanlarından birinde demirlemişti. Nihayet iki
donanma karşılaştı ve Osmanlı donanması 28 Eylül
1538’de tarihinin en büyük zaferini elde etti.

Fatih dönemindeki bu gelişmeye bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

D) Avrupa kıtasına sefer, Akdeniz kıyılarından gerçekleştirilmiştir.

A) I ve II.

A) Çaldıran Savaşı

B) Rodos’un Fethi

C) Belgrad’ın Fethi

D) Preveze Savaşı

11. Orta Avrupa’nın kilidi durumundaki Belgrad onun zamanında alındı. Mohaç Savaşı’nda Macarları yenerek Orta Avrupa’da Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi.
Alman seferi sırasında Germen imparatoru Şarlken
karşısına çıkamadı. Şarlken’e karşı Fransız imparator I. François’i destekleyerek bazı ayrıcalıklar tanıdı.
Viyana kuşatıldı ancak ağır kış şartlarından dolayı
kuşatma geri çekildi. Doğuda İran’a karşı üç sefer
düzenlendi.
Metinde anlatılan olaylar aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden
hangisine önem verdiği söylenebilir?

A) Yavuz Sultan Selim

A) Siyaset

B) Ekonomi

C) Kanuni Sultan Süleyman

C) Din

D) Hukuk

D) II. Abdülhamit

B) Fatih Sultan Mehmet

Avrupa’da Uyanış
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Jean Jack Rousseau düşünceleri ile Fransız halkını
en çok etkileyen ve Fransız İhtilali’nin öncüsü sayılan düşünürdür. Rousseau Sosyal Mukavele adlı
eserinde insanların özgür olarak doğduğunu ancak
bu özgürlüğünün kısıtlandığını belirtmiştir. Özgürlükleri kısıtlanan ve hakları çiğnenen insanların hak ve
özgürlüklerini geri almaları için ihtilalin meşru yani
yasal olduğunu, yönetme hakkının yalnız millette olduğunu dile getirmiştir.

15. ve 16 yüzyıllarda Avrupalıların yeni kıtalar ve yollar bulduğu gelişmelere Coğrafi Keşifler denir. Coğrafi Keşiflerle birlikte pek çok yer ve yol keşfedilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerle keşfedilen yerlerden biri değildir?
A) Ümit Burnu
B) Amerika Kıtası
C) İpek Yolu

Metinde verilen bilgiye bakılarak J.J. Rousseau
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Hint Deniz Yolu

A) Hak ve özgürlükler konusunda halkı bilinçlendirmiştir.

4.

B) Demokratik bir yönetim istemiştir.
C) Kişi egemenliğinden yanadır.

Coğrafi Keşiflerden sonra Avrupa’dan yeni bulunan
yerlere çeşitli nedenlerle göçler yaşanmıştır. Bu göçler ticari, turistik vb. amaçlar taşımaktadır.
Buna göre Avrupa’dan yaşanan göçler sebebiyle;

D) Düşünceleriyle toplumu etkilemiştir.

I. Akdeniz bölgesi yoğun bir ticaret merkezi olmuştur.
II. Avrupa kültürü yayılma alanı bulmuştur.
III. İspanya’yı etkisi altına alan Kavimler Göçü yaşanmıştır.
IV. Osmanlı ülkesi göç edenleri iskan ettirmek için
kaynak oluşturmuştur.
durumlarından hangileri yaşanmıştır?

I. Rönesans hareketleri Avrupa’nın kültürel olarak
gelişimine katkı sağlamıştır.

C) I ve II.

D) III ve IV.

5.
Arkadaşlar Rönesans’ın nedenleri
nelerdir?
Öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna
yanlış cevap vermiştir?
A)

Ali

Dante, Petrarka, Mikelanj, Leonardo
da Vinci, Rafael gibi sanatçıların
yetişmesi

III. Avrupa’daki bilimsel ve kültürel gelişmeler Osmanlı’nın ilerisine geçmiştir.

B)

Osman

“Mesen” sınıfının bilim ve sanatı
desteklemesi

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

C) Asım

Skolastik düşüncenin Avrupa’yı
etkisi altına alması

D) Selim

İnsanı merkeze alan “hümanizm”
fikrinin toplumu etkilemesi

II. Osmanlı, Avrupa’daki gelişmelere duyarsız kalmıştır.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Kültür ve Miras

Verilen bilgilere bakılarak,

B) Yalnız II.

2. Ünite

Avrupa’da Rönesans hareketlerinin başladığı günlerde Osmanlı Devleti bilimsel olarak parlak bir dönem
yaşamaktaydı. Avrupa kendisini engelleyen skolastik düşünceden kurtulmuş, medeniyet yolunda hızla
ilerlemeye başlamıştı. Osmanlı Devleti ise geleceği
göremeyip bu gelişmelere sadece seyirci kalmakla
yetinmişti. Zamanla Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı’yı geride bıraktı.

İşleyen Zeka Yayınları
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A) Yalnız I.

Avrupa’da Uyanış
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8.

Avrupa’da başlayan Reform hareketleri kendisinden
önceki Rönesans hareketlerinden etkilenmiştir. Rönesans’ın bazı sonuçları Reform’a etki etmiş ve Avrupa’da dinsel anlamda bazı değişimler yaşanmıştır.

Reform hareketleri sonucunda Almanya’da Protestanlık, İngiltere’de Anglikanizm, Fransa’da Kalvenizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
Buna göre Reform hareketleri ile ilgili;

Buna göre aşağıda verilen Rönesans’ın sonuçlarından hangisi Reform hareketlerinin nedeni
olmuştur?

I. Sanatla ilgilenen sınıf oluşmuştur.
II. Resim, edebiyat gibi alanlardan eserler ortaya
çıkmıştır.

A) Katolik kilisesinin aforoz, endülijans ve enterdi
gibi yetkilerinin halkı rahatsız etmesi

III. Hristiyan dünyasında bölünmeler yaşanmıştır.
IV. Haçlı zihniyeti ortadan kalkmıştır.

B) Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucunda kiliseye duyulan güvenin azalması

durumlarından hangileri söylenebilir?

C) Özgür düşünce ortamının gelişmesiyle dinsel
normların tartışılmaya başlaması

A) Yalnız III.

B) I ve III.

C) II ve IIII.

D) III ve IV.

D) Katolik kilisesinin bozulması, Hristiyanlığın ve İncil’in amacından sapması

9.

Reform, Avrupa’da 15. ve 16. yüzyıllarda dinsel alanda görülen yenileşme hareketleridir. Reform hareketleri Katolik mezhebindeki bozulmalara tepki olarak
ortaya çıkmıştır. Reform, düşünür aynı zamanda bir
din adamı olan Martin Luther sayesinde Almanya’da
ortaya çıkmıştır.
Buna göre Reform hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Rönesans hareketlerinden etkilenerek ortaya çıktığı
B) İlk olarak Almanya’da başladığı
C) Dinsel alanda değişiklikler meydana getirdiği
D) Hareketin öncüsünün Martin Luther olduğu

Rönesans sözcük anlamı olarak “yeninden doğuş”
demektir. Avrupa’da 15. ve 16. yüzyıllarda bilim, sanat, edebiyat ve fikir alanlarında yaşanan yenilik ve
değişim hareketleridir.
Buna göre;
I. Avrupa’da ekonomik hayat düzelmiştir.
II. Avrupa’da yönetim değişiklikleri yaşanmıştır.

2. Ünite

Kültür ve Miras

III. Skolastik düşünce zayıflamış ve özgür düşünce
gelişmeye başlamıştır.
IV. Özgür düşünce ortamı Reform hareketlerine zemin hazırlamıştır.
durumlarından hangileri Rönesans hareketlerinin bir sonucu olarak gösterilebilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) III ve IV.

İşleyen Zeka Yayınları

7.

10. Coğrafi Keşifler, 15. ve 16. yüzyılda Avrupalıların
yeni ticaret yolları bulmak için yaptığı keşif hareketleridir. Coğrafi Keşifler sonucunda yeni ticaret yolları
bulunduğu için Osmanlı kontrolündeki İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.
Buna göre Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ni
aşağıdaki alanlardan hangisinde olumsuz etkilediği söylenebilir?
A) Ekonomi

B) Eğitim

C) Siyasi

D) Askerî

Değişen Dünyada Değişen Osmanlı
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II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir
ordu kurmuştur.
D

Y

II. Mahmut
Dönemi’nde
ilk öğretim
İstanbul’da
D zorunlu hâle
Y
gelmiştir.

1. çıkış

3. çıkış

4. çıkış

4.

Yukarıda verilen bilgilerin doğru - yanlış değerlendirmeleri yapılarak ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
A) 1. çıkış

B) 2. çıkış

C) 3. çıkış

D) 4. çıkış

•• 

Orduya subay yetiştirmek için Harp Okulu açıldı.

•• 

Divan kaldırıldı yerine nazırlıklar kuruldu.

•• 

Medreselerin yanında batı tarzı eğitim veren
okullar açıldı.

Buna göre II. Mahmut Dönemi’nde aşağıdaki
alanlardan hangisinde yenilik yapıldığı söylenemez?

III. Selim
Dönemi’nde,
ilk kez nüfus sayımı
D
Y
yapılmıştır.

2. çıkış

Osmanlı’da II. Mahmut Dönemi’nde,

A) Askerî

B) Yönetim

C) Ekonomi

D) Eğitim

?
----

Posta ve polis teşkilatları kurulmuştur.
Dirlik sistemi kaldırılarak devlet memurlarına
maaş bağlanmıştır.
Divanıhümayun kaldırılarak
yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur.
Yukarıdaki diyagramda “?” konulan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) II. Mahmut’un yönetim alanında yaptığı yenilikler
B) III. Selim’in eğitim ve kültür alanında yaptığı düzenlemeler

Tanzimat Fermanı’na göre,

•• 

Tüm Osmanlı halkının ırz, namus, mal ve can güvenliği devletin güvencesi altındadır.

•• 

Herkesin gelirine göre vergi alınacaktır.

•• 

Herkes mal ve mülk hakkına sahiptir, bunları miras bırakabilir.

•• 

Mahkemeler herkese açık olacak, kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.

Tanzimat Fermanı’yla ilgili verilenlere bakılarak,

C) I. Abdülhamit’in askerî alanda yaptığı yenilikler
D) III. Mustafa’nın ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler

II. Toplumsal eşitlik ön planda tutulmuştur.

Lale Devri’nde Viyana ve Paris gibi önemli Avrupa başkentlerine elçiler gönderilerek aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

III. Yargı güvencesi oluşturulmuştur.

A) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etme

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

B) Osmanlı halkının eğitim düzeyini yükseltme

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) Askerî alandaki yeniliklerin öğrenilmesini sağlama

C) II ve III.

D) I, II ve III.

I. Özel mülkiyet gelişmiştir.

5.

D) Avrupa’yı kültürel açıdan etkileme

Kültür ve Miras

Herkes kanunlar önünde eşittir.

2. Ünite

•• 

İşleyen Zeka Yayınları
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