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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 20 dakikadır. 
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1.
1.  Sizin için ‘tiyatronun 

büyük ustası’ diyorlar. 
Sizi büyük oyuncu ya-
pan nedir?

Tiyatro hayatın ta kendisidir. Bizi 
bize anlatan bir sanattır. Bir düşü-
nün iyi bir tiyatro oyuncusu deni-
lince aklımıza ne geliyor? Tabii ki 
rolünün gereklerini yerine getiren 
yani rolünü gerçekçi oynayan…

Verilen diyalogda sosyal rollerle ilgili aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Roller zamanla değişebilir.

B) Doğum ile kazandığımız roller vardır.

C) Roller bazı temel hak ve özgürlüklerle ilişkilidir.

D) Roller bizlere bazı sorumluluklar yükler.

2. Osmanlı Devleti Dönemi’nde ortaya çıkan sa-
daka taşı geleneği günümüzde hâlâ devam 
ediyor. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bu-
lunan sadaka taşı ilk yapıldığı dönemdeki gibi 
yoksulların ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
ediyor. İhtiyaç sahipleri bu taşlar üzerine bıra-
kılan sadakalardan ihtiyaçları kadar alıyor ve 
ihtiyaçlarını gideriyorlar.

Buna göre sadaka taşları,

 I. birlik ve beraberliğe katkıda bulunmak,

 II. mimari yapıyı geliştirmek,

 III. yardımlaşma duygusunu ön plana çıkarmak

amaçlarından hangilerini sağlamak amacıyla yapılmıştır?

A) Yalnız III.  B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.
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3. 
https://www.

Anadolu’da kış mevsiminden sonra doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simge-
leyen gün, 6 Mayıs’tır. Bugüne Hıdırellez denir. Hıdırellez öncesi evlerde temizlik yapılır, çeşitli 
yemekler hazırlanır ve “hıdırlık” denilen bol ağaçlı ve pınarı olan mesire alanlarına gidilerek piknik 
yapılır. Burada çeşitli oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir. Kimi yerlerde mesire alanının ortasın-
da dev bir ateş yakılır. Ateşin üzerinden dualar ve maniler söylenerek en az üç kere atlanır. Ağaçlara 
bez bağlanarak adaklar adanır. Hıdırellez, Türkiye’nin pek çok yerinde doğanın canlanışıyla birlikte 
maddi ve manevi olarak kendilerini yeni bir yıla hazırlamak isteyen Müslüman ve Hristiyan topluluk-
lar tarafından aynı günde kutlanmaktadır.

http://aregem.ktb.gov.tr

Verilen genel ağ haberinden hareketle Hıdırellez ile ilgili,

 I. Toplumsal birlikteliği güçlendirir.

 II. Farklı kültürler ve inançlar arasında birliktelik sağlar.

 III. Türkçenin herkes tarafından konuşulmasını sağlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.

4. I. Ahmet, babasının tayininden dolayı eğitimi-
ne başka bir şehirde devam etmek zorunda 
kalmıştır.

 II. Üniversiteden mezun olan Tuğba, doktor 
olarak göreve başlamıştır.

 III. Elif’in ikiz olan kardeşleri dünyaya gelmiş-
tir.

Yukarıdaki numaralanmış durumların han-
gileri rollerimizin zaman içinde değişebile-
ceğine örnek olarak gösterilebilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III.  D) I, II ve III.

5. Tarih, bir milletin zihnidir. Milletlere geçmişte 
yaşadıkları iyi ya da kötü olayları hatırlatarak 
onların bir arada ve  bir bütün olarak kalmasını 
sağlar. Bireylere yaşadığı toplumun geçmişini 
öğreterek kendi milletini tanımasını böylece 
millî tarih ve millî kimlik bilinci kazanmasını 
sağlar. Millî kimliği olmayan toplumların bir 
arada kalması ve devamlılığını sağlaması 
mümkün değildir. 

Bu metinde kültürün bir ögesi olan  tarihin 
hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A) Kültürün en önemli öğesi olmasından

B) Toplumların gelecekteki durumlarını  ortaya 
koymasından 

C) Devletler arası sorunlara çözüm getirme-
sinden

D) Birlik ve beraberliği sağlamadaki rolünden
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6. 
Esas işimiz uzakta hayal meyal duran bir şeyi 
görmeye çalışmak değil, önümüzde açıkça 
duran işi yapmaktır. 

Thomas Cariyle

Başarıdan ayrı düşünülemeyecek bir inanç var-
sa; o da büyük görevler yüklenilmeden büyük 
başarı elde edilemeyeceğidir.

Anthony Robbins

Verilen sözler aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermeye yöneliktir?

A) Haklarımızı yerinde kullanmanın 

B) Sorumlulukları yerine getirmenin 

C) Başarı elde etmek için çalışmak gerektiğinin

D) Sorunlarımızı haklarımız çerçevesinde çözmenin

7. Cüneyt Bey, her gün işe gidip geldiği yoldaki trafik ışıklarının bir süredir çalışmaması üzerine önce bele-
diyeye dilekçe yazdı. Belediye tarafından dilekçesine konunun belediye ile ilgisinin bulunmadığı cevabı-
nı alınca, bu sefer emniyet müdürlüğüne durumu bir dilekçeyle bildirdi. Emniyet müdürlüğü de aynı ceva-
bı vererek ilgili durumun kendileri ile alakası olmadığını, trafik ışıkları ile ilgili şikâyetin Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yapılması durumunda sorunun çözülebileceğini ifade etti. Cüneyt Bey, bunun üzerine ilgili 
kuruma dilekçesini yeniden yazarak sorunun çözülmesini sağladı. Cüneyt Bey, sorun çözüldükten sonra 
“Doğru yoldan gitmek bizi hedefe ulaştıran en iyi çözümdür.” diyerek yaptığı faaliyetleri özetlemiştir. 

Bu bilgilere göre Cüneyt Bey’in aşağıdaki durumlardan hangisine dikkat çekmek istediği söyle-
nebilir?

A) Sorunları çözerken her yol denenmelidir. 

B) Haklarımızın doğru şekilde kullanmak sorunları sağlıklı bir şekilde çözmemizi sağlar. 

C) Haklarımızı kullanmak her zaman bizi doğru yola götürmez.

D) Sorumluluklarımızı yerine getirmek bizi sorun yaşamaktan uzak tutar.

8. Görselde gökkuşağını oluşturan renkler görülmektedir. Gök-
kuşağı yedi farklı renkten oluşur. Her renk kendi içerisinde 
farklı bir güzellik barındırır ancak bu renkler bir araya geldik-
lerinde çok daha güzel bir görüntü oluştururlar. 

Bu bilgilere göre gökkuşağını oluşturan renklerin bütün-
lüğünü açıklayan düşünce aşağıdakilerin hangisinde ve-
rilmiştir?

A) Toplumda farklılıkların bulunması zenginliğimizdir. 

B) Her birey diğerinden farklıdır.

C) Farklılıklarımız bizi diğerlerinden üstün kılar.

D) Toplumun bir bütün olması için içinde farklı düşünceler olmamalıdır. 
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9. 

SinagogOrtodoks KilisesiHabibi Neccar Camii

Hatay’da İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik inançları iç içe yaşamakta ayrıca cami, kilise ve sinagog yan 
yana varlıklarını sürdürmektedir. Hatay’da yaşayan toplumun sahip olduğu bu ortak kültür ve inanç fark-
lılıkları hiçbir zaman problem olmamıştır. Toplumun bu farklılıkları kültürel yapının bir zenginliği olarak 
kabul edilmiştir.

Bu bilgilere göre Hatay’da farklı dinlerden insanların bir arada huzurlu bir şekilde yaşamasında 
aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Toplumda oluşan üstünlük anlayışının

B) Toplumdaki bireylerin birbirlerine karşı olan hoşgörü anlayışının 

C) İnsanlar arasında saygı ve sevgi bağı kurulmasının

D) Farklılıklara duyulan saygının

10. 
Bugün çok güzel bir 
gün, hem ağabeyim 
evleniyor hem de 
yıllardır konuş-
mayan amcam ve 
halam bu düğün 
vesilesiyle barış-
tılar.

Arkadaşlar onu bunu bırakında düğündeki 
etli pilav yemeği çok güzel olmuştu.

Benim için 
de iyi oldu. 
Düğün 
bahanesiyle 
memleketimi 
ve akrabala-
rımı görmüş 
oldum.

Verilen diyalogdan kültürümüzle ilgili ulaşılabilecek en doğru yargı hangisidir?

A) Yemek kültürümüz bölgeden bölgeye değişmektedir.

B) Anadolu düğünleri UNESCO tarafından koruma listesine alınmıştır.

C) Düğünlerimiz toplumsal birlikteliği güçlendiren geleneklerimiz arasında yer alır.

D) Düğünlerimiz aileler için çok masraflı olmaktadır.



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 20 dakikadır. 
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3. Aslı Hanım, sabah erkenden işe giderken otobüs durağına doğru yürümektedir. Otobüs durağa gelir ve 
Aslı Hanım otobüse yetişmek için koşmaya başlar. Bu sırada arkasından yırtık ve eski elbiseler giyen bir 
çocuk koşarak: “Hanımefendi bekleyin.” diye bağırır. Aslı Hanım aldırış etmez çünkü otobüse yetişmesi 
gereklidir. Otobüse yetişir ve biner. Cüzdanını çıkarmak için çantasına baktığında cüzdanının olmadı-
ğını görür. Otobüs henüz hareket etmemiştir ve bu sırada çocuk otobüsün kapısına gelir. Şoför kapıyı 
açtığında çocuk: “Hanımefendi cüzdanınızı düşürdünüz.” diyerek cüzdanı uzatır. Aslı Hanım, çocuğun 
dilenci olduğunu düşündüğü için içten içe bir pişmanlık yaşar. Cüzdanını alarak çocuğa teşekkür eder.

Bu metinde anlatılan olay ile ilgili,

 I. Ön yargılar insanlar arası ilişkilerde olumsuz düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

 II. Birlik ve beraberlik duyguları ön yargılar nedeniyle engellenmektedir. 

 III. İnsanların görünüşleri, kıyafetleri, konuşma biçimleri gibi durumlar toplumsal ilişkileri etkilemektedir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.  B) I ve III.  C) II ve III. D) I, II ve III. 

2.
1. İnsanlar sosyal yaşam içerisinde farklı rollere 

sahip olabilir. Ayrıca rolleri zamanla değişikli-
ğe uğrayabilir veya bu rollere yeni roller ekle-
nebilir. 

Aşağıdaki örneklerden hangisi bu metinde 
verilen bilgiyi desteklemektedir?

A) Ahmet’in sabah erkenden işe gitmesi 

B) Şirin Hanım’ın akşam için yemek yapması 

C) Üniversitede okuyan Melih’in okuldan son-
ra çalışmak için iş yerine gitmesi 

D) Tatil yapmak isteyen Mustafa Bey’in Antal-
ya’ya gitmek için yola çıkması

2. Orta Asya zor yaşam koşullarının hüküm sür-
düğü bir coğrafyaydı. İklimi sert ve soğuktu. 
Burada yaşayan insanlar geçimleri sağlamak 
için bu şartlara uymak zorunda kaldılar. Türk-
ler ise bu şartlarda yaşamanın zorluklarını 
aşmışlar ve göçebe bir yaşam tarzını seçmiş-
lerdi. Yazları ve kışları farklı bölgelerde yaşı-
yorlardı. Bazen kısa süreler içerisinde bile yer 
değiştirdikleri oluyordu. 

Bu metne göre Türk topluluklarının sürdür-
müş oldukları yaşam tarzı aşağıdaki eko-
nomik faaliyetlerin hangisinin yapılmasını 
zorlaştırmıştır?

A) Tarım B) Ticaret

C) Hayvancılık D) Madencilik
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4. İslamiyet’in Hz. Muhammed (a.s) tarafından 
Mekkelilere tebliğ edilmesinden itibaren Mek-
ke’nin ileri gelenleri İslamiyet’in yayılmasını 
kendileri açısından tehlikeli görmüşler ve kar-
şı çıkmışlardı. Müslümanlığın hızla yayılma-
sı karşısında önlem almaya başlamışlar ve 
Müslümanlar üzerindeki baskıyı artırmışlardı. 
Onlar Müslümanlık bu hızla yayılırsa Kabe’nin 
önemini kaybedeceğini, Kabe’ye ziyarete ge-
lenlerin artık gelmeyeceklerini ve mallarını sa-
tamayacaklarını düşündüler. 

Bu metne göre Mekkeliler İslamiyet’in ya-
yılmasını istememelerinin sebebini hangi 
alandaki önemlerini kaybedecek olmaları-
na bağlamaktadır?

A) Ekonomik  B) Siyasi

C) Sosyal  D) Kültürel

5. Karahanlı Devleti İslamiyet’i kabul ettiği bili-
nen ilk Türk devletidir. Bu devletle birlikte Türk 
kültürü İslam kültürü ile tanışmış, kaynaşmış 
ve bir bütün hâline gelmiştir. İslamiyet’i kabul 
eden birçok millet Arap kültüründen etkilene-
rek Araplaşırken Karahanlılar kültürlerini koru-
muşlardır. 

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Ka-
rahanlıların kültürlerini koruduklarına kanıt 
olarak gösterilebilir? 

A) Cami, medrese gibi yapılar yapmaları 

B) Türkçeyi resmî dil ilan etmeleri 

C) Kurban, hac ve oruç gibi ibadetleri yerine 
getirmeleri 

D) İslamiyet’in yayılmasında ve korunmasında 
önemli roller üstlenmeleri 

6. 
Sivil toplum kuruluşları insanların gönüllü olarak oluşturdukları toplumsal yardımlaşma ve dayanış-
maya dayanan kuruluşlardır.

Sivil toplum kuruluşlarının tanımı yukarıdaki gibidir.

Yukarıdaki tanıma göre Yılmaz’ın bu kuruluşların faaliyetleri ile ilgili verdiği örneklerden hangisi 
yanlıştır?

A) Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan su sıkıntısına çare bulmak isteyen bir derneğin su kuyusu 
açtırmak için yardım toplaması 

B) Trafik kazalarının kurallara uyulmaması nedeniyle arttığını tespit eden İçişleri Bakanlığının trafik ce-
zalarını artırması

C) Doğal afetlerin zararlarına maruz kalan insanlara Türk Kızılayı’nın yardım ulaştırması

D) Deprem felaketi yaşayan Van iline Arama ve Kurtarma Derneğinin yardıma gitmesi 
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7. Orta Asya Türk devletlerinde devletin üst kade-
melerindeki yöneticiler öldüklerinde beraberle-
rinde değerli eşyaları, kılıç, ok, yay mızrak gibi 
silahları bazen de atları ile gömülmüşlerdir. 
Ölen kişi büyük bir savaşçı ise mezarının başı-
na hayatta iken öldürdüğü düşman kadar “bal-
bal” denilen heykelcik dikilmiştir. Ayrıca Türk 
hükümdarları devletin başına geçerken Tanrı 
tarafından görevlendirildiklerini söylemişlerdir. 
Bu yüzden hükümdara karşı çıkmak Tanrıya 
karşı çıkmak olarak görülmüştür. 

Bu bilgilere bakılarak Orta Asya Türk dev-
letleri hakkında aşağıdaki bilgilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Ölümden sonraki hayatın varlığına inan-
maktadırlar. 

B) Büyük komutanlarının kahramanlıklarını 
onlar öldükten sonra da unutmadıklarını 
göstermektedirler. 

C) Devletin başındaki hükümdar, dinî inançlar 
doğrultusunda hükümdarlıklarını ilan eder-
ler.

D) Sahip oldukları silahları kutsal saymakta-
dırlar. 

8. Gaznelilerin İslam dünyasına yaptıkları katkı 
Hint Seferleri ile önemli bir noktaya ulaşmış-
tır. Günümüzde Hindistan’da Müslümanların 
bulunması ve Pakistan adında Müslüman bir 
devletin kurulması, Gaznelilerin yaşadıkları 
dönemde gerçekleştirdikleri Hindistan seferle-
rinin birer sonucudur. Gazneli Mahmut tarafın-
dan yapılan bu seferler sonrası Abbasi halifesi, 
Gazneli Mahmut’u “doğunun ve batının sulta-
nı” ünvanı ile ödüllendirmiş ayrıca İslamiyet’in 
koruyucusu ilan etmiştir.

Bu metinde Gaznelilerin bahsedilen faali-
yetleri aşağıdakilerden hangisine neden 
olmamıştır?

A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılmasına 

B) Türklerin İslam dünyasında itibarının art-
masına 

C) Hindistan’da yeni bir Türk devleti kurulma-
sına 

D) Yaptıkları faaliyetlerin etkisinin günümüzde 
de devam etmesine
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9. Anadolu’nun fethi sırasında birçok bölgede Bi-
zans hâkimiyetinde yaşayan yerli halk fetihlere 
karşı koymamış, yaşadıkları yerleri Türklere 
kendi istekleriyle teslim etmeyi tercih etmiş-
lerdir. Bu durumun yaşanmasında Anadolu’ya 
daha önce gelerek burada yaşantıları ve inanç-
ları ile bölge halkının gönlünü kazanan Yunus 
Emre, Ahî Evran, Hacı Bektâş-i Velî, Mevlânâ 
gibi şeyh ve dervişlerin büyük etkileri olmuştur. 

Bu metinden hareketle Anadolu’nun fethi-
nin kolaylıkla gerçekleşmesinde aşağıda-
kilerden hangisinin etkisinden bahsedile-
bilir?

A) İslam inancından kaynaklı hoşgörüsü

B) Türk milletinin savaşçı yapısı

C) Bizans’ın güçsüzlüğü 

D) Yerli halkın elinde yeteri kadar silah olma-
ması

10. Baharat Yolu, dünya ticaretinde en eski ve en 
önemli yollardan biridir. İpek Yolu’ndan farklı 
olarak bu yolun bir bölümü deniz yoludur. Yol 
üzerinde çok çeşitli mallar taşınsa da tıpkı İpek 
Yolu’ndaki gibi adını ön plana çıkaran ürün 
olan baharattan alır.

Baharat Yolu’nun verilen özelliklerinden han-
gisi diğerlerine göre farklı bir alanla ilgilidir?

A) Birçok tüccar mallarını bul yol vasıtasıyla 
satmıştır. 

B) Baharat Yolu’na hâkim olan ülkeler kısa sü-
rede zenginleşmişlerdir. 

C) Bu yolu kullanan seyyah ve bilim insanları 
kültürler arasında etkileşim oluşturmuşlar-
dır.

D) Baharat Yolu Venedik ve Ceneviz gibi ül-
kelerin ekonomik olarak gelişmesini sağla-
mıştır.



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 20 dakikadır. 
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1. Ahmet, yaz tatilinin bir bölümünü kültürel gezi-

lere ayırmaya karar vermiştir. Yaptığı program 
dâhilinde önce Safranbolu Evleri’ni gezmiş, 
ardından Ankara’da Seymen Folklor Yarışma-
sını izlemiş, daha sonra da Erzurum’a giderek 
âşık atışmasını izleyerek gezi programını ta-
mamlamıştır.

Bu metinde;

 I. gelenek,

 II. dil,

 III. tarih

gibi millî kültür unsurlarından hangilerine 
değinilmiştir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

2. İnsan, hem bireysel hem de toplumsal bir var-
lıktır. Toplumlar birbirinden farklı değer, inanç 
ve yaşam şekillerine sahip insanlardan olu-
şur. Kişiler toplumun birlikte yaşama kültürüne 
davranışlarıyla katkıda bulunabilirler.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi toplumun birlikte yaşama kültürü-
ne katkı sağlayan durumlar arasında gös-
terilemez?

A) Farklılıklara saygı göstermek 

B) Hoşgörülü olmak

C) Ön yargılı davranmak

D) Empati kurmak

3. Hz. Osman Dönemi’nde yaşanan;

 I. Kıbrıs’ın fethedilmesi,

 II. ilk İslam donanmasının oluşturulması,

 III. İran’ın fethinin tamamlanması

gelişmelerinden hangileri İslam Devleti’nin 
denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğinin kanı-
tıdır?

A) Yalnız II. B) I ve II.

C) I ve III.  D) I, II ve III.

4. Çin Seddi, Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanan, 
dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Çin Sed-
di’nin yapılmasındaki en büyük neden, kuzeyde 
sürekli olarak gelişen ve Çin üzerine akınlar dü-
zenleyen Türk boylarının durdurulmasıdır.

Bu metne göre Çin Seddi’nin yapılmasında 
Türklerin hangi faaliyetleri daha çok etkili 
olmuştur?

A) Siyasi B) Ticari

C) Kültürel D) Askerî

5. İslamiyet’in kabulüyle birlikte Karahanlılar ve 
Gazneliler gibi ilk Türk-İslam devletlerinde kül-
türel ve sosyal hayatta birçok değişim yaşan-
mıştır.

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk-İslam dev-
letlerinde yaşanan bu değişime  örnek ola-
rak  gösterilemez?

A) Kurgan mezarlarının yerine türbe tarzı me-
zarların yapımı

B) Kurultayın yerine divan örgütünün oluştu-
rulması

C) Medrese adı verilen kurumların açılması

D) Türk-İslam edebiyatının gelişmesi

6. Orta Asya’da Çinlilerin ve Türklerin İslamiyet’le 
tanışmaları Talas Savaşı’ndan önce Arap ve 
Müslüman tüccarların İpek Yolu’nu takip ede-
rek Çin’e ulaşmasıyla başlamıştır.

Bu bilgilere göre ticaret yollarıyla ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Dünya üzerindeki tek ticaret yolu İpek Yo-
lu’dur.

B) İpek Yolu’ndan daha çok Müslümanlar fay-
dalanmıştır.

C) Ticaret yolları toplumların inanç bakımın-
dan birbirlerini etkilemelerini sağlamıştır.

D) Çin, İpek Yolu ticaretinden büyük zenginlik 
elde etmiştir.
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7. 
Arkadaşlar gün içerisinde insan-
lar birçok problemle karşılaşır ve 
problemlerinin çözümleri için bazı 
yöntemlere başvururlar. Peki siz-
ler karşılaştığınız problemlere 
karşı ne gibi çözüm yöntemlerini 
kullanıyorsunuz?Öğretmen

Ben problemleri gör-
mezden geliyorum.

Babamın önemli 
yerlerdeki tanıdıklarını 
arıyorum.

Pınar

Ahmet

Ertuğrul

Gerektiğinde haklarımı 
kullanıyorum.

Buna göre öğretmenin sorduğu soruya 
hangi öğrencilerin verdiği cevaplar anaya-
saya ve kanunlara uygun çözümlerdir?

A) Yalnız Ahmet B) Yalnız Pınar

C) Ahmet ve Pınar D) Pınar ve Ertuğrul 

8. Anadolu kapılarının Türklere açılmasından 
önce, Anadolu içlerine kadar ulaşan derviş-
ler sayesinde yerli halk İslâm’a ısındırılmıştır. 
Yeni bir sosyal düzen ve adalet fikirleri taşıyan 
bu Türk dervişleri, ordularla birlikte ve hatta or-
dulardan evvel fetihlere çıkmış ve karşı tarafı 
daha önceden manen fethetmişlerdir. 

Bu metinde Anadolu’nun fethinin gerçek-
leşmesinde daha çok hangi unsurun varlığı 
vurgulanmıştır?

A) Askerî B) Siyasi

C) Dinî D) Ekonomik

9. Orta Asya Türk kültürünün diğer adı “Bozkır 
Kültürü”dür. Karasal iklimin hâkim olduğu yer-
lerde bozkıra alışkın insanların zor şartlar al-
tında coğrafyaya uygun bir kültürle yaşaması 
bozkır kültürünün oluşmasına neden olmuştur. 
Bu kültürün en belirgin özellikleri temel geçim 
kaynaklarının hayvancılık olması ve konargö-
çer bir yaşam tarzının benimsenmesidir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
bozkır kültürüyle ilişkilendirilemez?

A) Tapınak 

B) Eğer (at koşum takımı)

C) Kilim 

D) Çadır

10. Malazgirt Savaşı’yla birlikte Anadolu’nun kapı-
ları Türklere açıldı. Anadolu’nun fethine katılan 
beyler, buralarda aldıkları yerlerde birer beylik 
kurdular. Böylece Anadolu’da “Birinci Beylikler 
Dönemi” başladı. Bu beylikler başta Bizans ve 
Haçlılar olmak üzere Ermeniler ve Gürcülerle 
mücadele ederek Anadolu’yu onlara karşı ko-
rudular. Yaptıkları han, hamam, cami, mescit, 
külliye, kervansaray gibi mimari eserlerle Ana-
dolu’nun yerleşime açılmasını sağladılar. 

Bu bilgilere göre Malazgirt Savaşı,

 I. Anadolu’da Türk tarihinin başlamasına,

 II. Türk dünyasına karşı Haçlı Seferleri’nin ya-
pılmasına,

 III. İslamiyet’in Anadolu’da yayılmasına

durumlarından hangilerinin ortaya çıkması-
na zemin hazırlamıştır?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 20 dakikadır. 
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1. İnsanlar arası ilişkilerde zaman zaman olum-

suzluklar yaşanabilmektedir. Özellikle ön yar-
gılar bu olumsuzlukları körüklemektedir. 

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden han-
gisi sosyal hayatta olumsuzluk yaratan ön 
yargı örneklerinden biri değildir?

A) İnsanlarla yaşadığımız sorunları konuşarak 
çözmemiz 

B) Çöp toplayan çocuklara karşı mesafeli yak-
laşmamız 

C) Sokakta yaşayan her insanı kötü niyetli ola-
rak görmemiz

D) Cezaevinden çıkan insanlardan uzak dur-
mamız 

2. 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve 
Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adı ile ku-
rulan Kızılay, o günden beri toplumsal daya-
nışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine 
katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara 
barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştır-
mak için önemli görevler üstlenmiş, kan ba-
ğışı, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci 
hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, 
eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alan-
larında faaliyetler sunmuştur.

Buna göre Kızılay’ın faaliyetlerinin arasın-
da aşağıdakilerden hangisinin olduğu söy-
lenemez?

A) Afet sonrası aksayan eğitim faaliyetlerini 
düzenlemek 

B) Alkol kullanan insanları bu bağımlılıktan 
kurtarmaya çalışmak 

C) Çin’de yaşanan sel felaketinde yaralanan 
insanlara yardım ulaştırmak 

D) Kan bankalarının kan ihtiyaçlarını karşıla-
mak için bağış kampanyaları düzenlemek 

3. “Kök Türkler Dönemi’nden kalma mimari eser-
ler yok denecek kadar azdır ama, Uygurlar 
kendi kurdukları uygarlığı yansıtan önemli mi-
mari eserler bırakmışlardır.” 

Bu ifadeyi kullanan bir araştırmacı aşağıda-
ki bilgilerden hangisini Uygurlardan kalan 
mimari eserlerin fazla olmasının temel ne-
deni olarak gösterebilir? 

A) Uygurların kullandıkları malzemenin kaliteli 
olması

B) Uygurların savaşçılık özelliklerinin üstün ol-
ması

C) Köktürklerin mimariye önem vermemesi

D) Uygurların yerleşik hayata geçmiş olması

4. 
…Ordu kurdukları yere gelip düşman eline 
geçmemiş ne varsa toplayıp; at, deve, öküz 
ve koyunları bir araya getirip yola koyulur-
lar. Dağlar arasında insan ayağı değmemiş 
bir yere ulaşıp orada yaşamaya karar verir-
ler. Burada 400 yıl çoğalır ve bir gün gelir 
sığmaz olurlar. Dışarı çıkmaya yol açmak 
üzere demir dağı eritirler. Bu yolun açıldığı 
o ayı, o günü, o saati belleyip belli bir düzen 
içinde dışarı çıkarlar. O günü kendilerine 
bayram günü sayarlar. Ve o gün için zindan-
dan çıkıp ata yurduna geldiğimiz gün derler.

Dursun Yıldırım, “Ergenekon Destanı”  
(düzenlenmiştir.)

Ergenekon Destanı’ndan alınan bu metin-
den hareketle Türklerin yaşamı ile ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hayvancılık ile uğraşmaktadırlar. 

B) Millî bayramları bulunmaktadır. 

C) Yaptıkları savaşlarda yenilgiler aldıkları dö-
nemler olmuştur. 

D) Yıllarca esaret altında yaşamışlardır. 


