TÜRK İSLAM TARİHİ (10-13. YÜZYILLAR) - I
7.

Büyük Selçuklularda kta s stem le lg l aşağıda ver len b lg lerden hang s yanlıştır?
A) İktalar askerî ve s v l devlet görevl ler ne h zmetler karşılığında ver l rd .
B) İkta sah pler kta olarak ver len topraklarda
oturur, memurlar aracılığıyla verg ler toplardı.
C) İkta sah b toplanan verg ler n b r kısmıyla geç m n sağlar, ger kalan kısmıyla da bell sayı-

10.

• Gaznel Mahmud’un Abbas hal fes n Ş Büveyhoğullarının baskısından kurtarması
• Tuğrul Bey’ n, Ş Büveyhoğullarına son vererek Abbas hal fes n korumasına alması
Bu b lg ler aşağıdak lerden hang s n n gösterges olab l r?
A) Türkler n hal fel k makamını ele geç rd kler n n
B) İslam dünyasında s yas b rl ğ n sağlandığının

da atlı asker beslerd .
D) Sefere çağrıldığı zaman kta sah b askerler yle b rl kte sefere katılırdı.

C) Aynı dönemde b rden fazla hal fe olduğunun
D) Türkler n İslam dünyasının koruyuculuğunu

E) İktalar özel mülk yet gel şt rme amacıyla dağıtılırdı.

üstlend ğ n n
E) Emev ve Abbas hanedanlarının hal fel k makamı ç n rekabet hal nde olduklarının

8.

Karahanlıların aşağıdak özell kler nden hang s sosyal devlet anlayışının uygulandığının
gösterges d r?

11. Aşağıdak lerden hang s Malazg rt Savaşı’nın
sonuçları arasında yer almaz?

A) Devlet büyükler ç n türbeler yapmaları
B) İk l yönet m ben msemeler

A) Haçlı seferler n n başlamasında etk l olmuştur.

C) Türkçey resm d l olarak kullanmaları
D) Burslu öğrenc l k s stem n uygulamaları
E) Türk veraset s stem n uygulamaları

B) Anadolu topraklarına Türk göçü hızlanmıştır.
C) Türk İslam tar h başlamıştır
D) B zans mparatoru es r alınmıştır.
E) B zans’ın İslam dünyası üzer ndek baskısı sona erm şt r.

9.

Berna: “Doğu Karahanlılar Devlet ’n hâk m yet
altına alarak Seyhun boylarına ulaşan Sencer,
1141 yılında Karah taylarla gerçekleşt rd ğ savaşı kaybett .” dem şt r.

12. Aşağıdak lerden hang s Karahanlılar le lg l

Canan: “Bu savaştan sonra, Seyhun Nehr ’ne kadar olan topraklar Karahıtayların el ne geçt . Selçuklu ülkes , Müslüman olmayan Türk ve Moğol
b rl kler n n st lasına uğramıştır.” d ye eklem şt r.

doğru b r b lg değ ld r?
A) Devlet n resm d l Türkçe’d r.
B) R bat den len kervansaraylar yapmışlardır.
C) Orta Asya kurulan İlk Müslüman Türk devlet

Bu d yalogda sözü ed len savaş aşağıdak lerden hang s d r?

olmuşlardır.
D) Başta Karluklar olmak üzere Yağma, Ç ğ l ve

A) Talas

B) Katvan

C) Dandanakan

D) Serahs
E) Pas nler

Tuhs g b Türk boylarının desteğ yle kurulmuşlardır.
E) Büyük Selçuklular le Dandanakan Savaşı’nı
yapmışlardır.
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TÜRK İSLAM TARİHİ (10-13. YÜZYILLAR) - II

1.

Aşağıdak gel şmelerden hang s n n Büyük Sel-

4.

Aşağıdak lerden hang s Karahanlılarla lg l
doğru b r b lg değ ld r?

çuklularda s yasal b rl ğ n çözülmes ve devlet n yıkılmasında etk l olduğu savunulamaz?

A) B l nen lk hükümdarı B lge Kül Kad r Han’dır.
A) Oğuzların (Türkmen) yönet me küstürülmes

B) Resmî kayıtlar Arapça tutulmuştur.

B) Resm yazışmalarda Arapça ve Farsçanın kul-

C) İslam yet’ kabul eden lk Karahanlı hükümda-

lanılması

rı Satuk Buğra Han’dır.

C) Atabeyler n bulundukları bölgelerde merkez-

D) Orta Asya’da kurulan lk Müslüman Türk dev-

den bağımsız hareket etmes

let d r.

D) Anadolu’da fethed len yer n fetheden beye ve-

E) Devlet; Karluk, Yağma, Ç ğ l ve Tuhs boyları

r lmes

tarafından kurulmuştur.

E) Ülken n hanedanın malı sayılması

5.

“Sultan -----, 26 Ağustos 1071’de kazandığı Malazg rt Zafer le Küçük Asya’da Türk hâk m yet -

2.

Aşağıdak Türk devletler nden hang s İslam

n n temel taşını atmış ve B zans’ın akıbet n tay n

d n n kabul etmes ne rağmen d l, kültür ve ge-

etm ş oldu.”

lenekler n büyük oranda sürdürmüştür?
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdak lerden
A) Gaznel ler

B) Selçuklular

C) Ihş d ler

D) Memlükler

hang s get r lmel d r?

E) Karahanlılar

A) Alp Arslan

B) Süleyman Şah

C) Mel kşah

D) Tuğrul Bey
E) Sencer

3.

Türk-İslam kültürünün teşekkül ett ğ Uygur kültür
havzasında ortaya çıkan ve İslam esaslarla m llî

6.

Hande Öğretmen tar h ders nde, öğrenc ler ne Bü-

değerler n harmanlandığı Türk d l nde kaleme alı-

yük Selçuklular dönem nde Türk İslam tar h n n

nan, s yasetname veya b r nas hatname olarak n -

devlet yönet m le lg l yazılan en öneml eser n n

telend r leb lecek b r eserd r.

hang s olduğunu sormuştur.

Yusuf Has Hac p tarafından kaleme alınan bu

Öğrenc ler n aşağıdak lerden hang s n doğru

eser aşağıdak lerden hang s d r?

cevap olarak vermes beklen r?

A) Kutadgu B l g

B) D vânıh kmet

A) Kutadgu B l g

B) D vânıh kmet

C) S yasetname

D) Babürname

C) S yasetname

D) Ceng zname

E) D vânü Lûgat ’t-Türk

E) D vânü Lûgat ’t-Türk

TÜRK İSLAM TARİHİ (10-13. YÜZYILLAR) - II
7.

Büyük Selçuklular;

10. Türk İslam Tar h ün tes n n şlend ğ derste Berna
Öğretmen öğrenc ler ne şu b lg ler verm şt r:

I. Pas nler,

• 751 yılında yaşanan savaşta Abbas ler le Türk-

II. Dandanakan,

ler Ç nl lere karşı b rl kte savaşmıştır.

III. Katvan

• Türk ve Müslümanlar ç n b r dönüm noktası

savaşlarını aşağıdak devletler n hang ler le

olan bu savaş sonrası Türkler k tleler hal nde

yapmıştır?

İslam yet kabul etm şlerd r.
Buna göre Berna Öğretmen, öğrenc ler ne aşa-

l.

ll.

lll.

ğıdak savaşların hang s hakkında b lg ver-

A) Karahanlılar

Abbas ler

Gaznel ler

m şt r?

B) Gaznel ler

B zanslılar

Karah taylar

A) Talas Savaşı

B) Pas nler Savaşı

C) Karah taylar

Gaznel ler

B zanslılar

C) Katvan Savaşı

D) Serahs Savaşı

D) B zanslılar

Gaznel ler

Karah taylar

E) Gaznel ler

Karahanlılar

Abbas ler

E) Dandanakan Savaşı

11. Atabeyl k kurumu Türk- slam dünyasına aşa8.

Aşağıdak lerden hang s Türk-İslam devletler nde hukuk s stem le lg l b r ter md r?
A) D van

B) Yuğruş
D) Lonca

9.

C) Subaşı

ğıdak devletlerden hang s yle g rm şt r?
A) Gaznel ler

B) Selçuklular

C) Ihş d ler

D) Memlükler

E) Kadı

E) Karahanlılar

Büyük Selçuklularda uygulanan “ kta s stem ”
le lg l ;

12. Aşağıdak lerden hang s Gaznel ler le lg l
doğru b r b lg değ ld r?

I. Asker ve devlet adamlarına görevde kaldıkları süre boyunca ver lm şt r.

A) Saman ler n Türk komutanlarından Alp Teg n
tarafından kurulmuştur.

II. Devlet n bazı gel rler n n yer nde değerlend r lmes amaçlanmıştır.

B) Sultan Mahmut, Abbas hal fes n Ş Büveyhoğullarına karşı h maye etm şt r.

III. Araz lerden elde ed len gel rlerle vakıfların g derler karşılanmıştır.

C) Horasan, Afgan stan ve Kuzey H nd stan’a hak m olan Müslüman Türk devlet d r.

b lg ler nden hang ler doğru ver lm şt r?

D) “Sultan” unvanı taşıyan lk Türk hükümdarı Sultan Mesut olmuştur.

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

E) Devlet n s yas varlığına Gurlar tarafından son
ver lm şt r.

YAPRAK TEST

AYT

TARİH

7

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA VE TÜRKİYE TARİHİ

1.

Aşağıdak lerden hang s Orta Çağ’da Avrupa’da

4.

• Bu kanunlar madde madde yazılmamış, bell

sınıf farklılıklarının yaşandığına kanıt olarak

olaylar ç n ver lm ş somut örneklerle kanun

göster leb l r?

maddeler anlatılmıştır.
• Bu kanunlarla hukuk kurallarında lk defa ka-

A) Yönet mde soylular ve d n adamlarının etk l

mu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır.

olması

• Özell kle a le, k ş ve m ras hukuku konuların-

B) Ekonom n n tarıma dayalı olması

dak düzenlemeler, günümüz meden hukuku-

C) Haçlı Seferler n n düzenlenmes

nun temel n teşk l etmekted r.

D) B l msel alandak gel şmeler n yeters z olması

Yukarıda bazı b lg ler ver len Orta Çağ kanun-

E) Katol k K l ses ’n n s yas yetk ler n n de olması

ları aşağıdak lerden hang s d r?
A) 12 Levha Kanunları
B) Just n anus Kanunları
C) Ceng z Yasası
2.

Aşağıdak lerden hang s Haçlı Seferler n n Ana-

D) Hammurab Kanunları

dolu Selçukluları üzer ndek etk ler nden b r -

E) Urukag na Kanunları

d r?
A) İlk Türk beyl kler n n kurulması
B) Baba İshak İsyanı’nın çıkması
C) Kıbrıs’ın kaybed lmes
D) Moğol st lasının başlaması
E) Başkent n İzn k’ten Konya’ya taşınması

5.

El f:
“B zans İmparatorluğu le Türk İslam devletler arasında Anadolu’ya egemen olmak amacıyla farklı
dönemlerde savaşlar yapılmıştır.” dem şt r.

3.

Aşağıdak lerden hang s Haçlı Seferler n n sonuçlarından b r değ ld r?
A) Avrupa’da K l seye ve d n adamlarına duyulan
güven n sarsılması

Kerem de bu savaşların;
I. M ryokefalon,
II. Pas nler,
III. Yassıç men

B) Balkanlardak Selçuklu lerley ş n n durması
C) Katol k ve Ortodoks k l seler arasındak ayrılıkların daha da der nleşmes
D) Avrupalıların pusula, barut ve kâğıt yapımını

olduğunu söylem şt r.
Kerem, yukarıdak savaşların hang ler n söyleseyd El f’e doğru b lg verm ş olurdu?

Müslümanlardan öğrenmes
E) Seferler sırasında b rçok soylunun ölmes neden yle feodal ten n zayıflaması

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) II ve III

C) I ve II

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA VE TÜRKİYE TARİHİ
6.

İlk Türk Beyl kler le lg l aşağıda ver len b lg lerden hang s doğru değ ld r?

9.

• Antalya’nın ele geç r lmes ve şehr n thalat ve
hracat l manı hal ne get r lmes

A) Artuklular Devr ’n n en tanınmış b l m nsanlarından b r EI Cezerî’d r.
B) Dan şmentl ler,Selçuklu komutanlarından Dan şment Ahmet Gaz tarafından Orta Anadolu’da kurulmuştur.

• Vened kl ler le mal çer kl antlaşmalar yapılması
• Yerl ve yabancı tüccara gümrük nd r m uygulanması
Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyasett n Keyhüs-

C) Mengücekl ler, Anadolu’da lk kurulan Türk beyl ğ d r.

rev’ n yukarıdak faal yetler n n aşağıdak hang alandak gel şmeler hızlandırdığı savunula-

D) Mengücekl ler, Erz ncan merkez olmak üzere
Kemah, D vr ğ ve Şeb nkarah sar bölgeler nde hüküm sürmüştür.
E) Çaka beyl ğ lk den zc Türk beyl ğ d r.

b l r?
A) Hayvancılık

B) T caret

D) Kültürel

C) Madenc l k

E) Tarım

10. Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kuru7.

lan Türk beyl kler arasında aşağıdak lerden

I. Yüzyıl Savaşları

hang s yer almaz?

II. Magna Charta
A) Saltukoğulları

III. Haçlı Seferler

B) Karamanoğulları

IV. Otuzyıl Savaşları

C) Aydınoğulları

Yukarıdak lerden hang ler Orta Çağ Avrupası’yla lg l d r?
A) I ve II

D) Saruhanoğulları
E) Kares oğulları

B) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve III

E) II, III ve IV

11. Bacıyan-ı Rum teşk latı le lg l ver len;
I. Daha çok çadır, keçe, nakış, örgü, k l m ve halı dokumacılığı alanında çalışmışlardır.
8.

M ryokefalon Savaşı’nın Türk tar h açısından
önem aşağıdak ler n hang s nde doğru ver lm şt r?

II. Anadolu kadınları arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
III. Türk saldırılarına karşı gayr müsl m kadınlar

A) Haçlı saldırılarının başlamasına neden olması
B) Anadolu’dak Türk egemenl ğ n kes nleşt rmes
C) Türk İslam tar h n başlatması
D) Anadolunun kapılarını Türklere açması
E) İlk Türk beyl kler n n kurulmasına neden olması

tarafından kurulmuştur.
b lg ler nden hang ler doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III
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BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI (1300-1453)

1.

Bazı tar hç ler ve araştırmacılar tarafından Çele-

4.

b Mehmet, Osmanlı Devlet ’n n “ k nc kurucusu”

Orhan Bey dönem le lg l ver len;
I. İzn k’te lk Osmanlı medreses açılmıştır.

olarak kabul ed lm şt r.

II. Yaya ve Müsellem adı ver len lk düzenl ordu
Bu tanımlamanın yapılması Çeleb Mehmet dö-

b rl kler kurulmuştur.

nem ndek aşağıdak gel şmelerden hang s y-

III. D van teşk latı oluşturulmuştur.

le lg l d r?

b lg ler nden hang ler doğrudur?

A) Fetret Devr ’ne son vermes

A) Yalnız I

B) Mustafa Çeleb İsyanı’nın çıkması

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Gayr müsl mlerden devş rme yazılması

C) I ve II

E) I, II ve III

D) Vened kl lerle den z savaşı yapılması
E) Şeyh Bedrett n’ n ayaklanması

5.

I. İskan s yaset n uygulama
II. Tımar s stem n şletme

2.

Osmanlı tar h nde çıkan d n ve toplumsal n -

III. İlt zam s stem ne geçme

tel kl lk syan aşağıdak lerden hang s d r?
Yukarıdak lerden hang ler Osmanlı Devlet ’n n
A) 31Mart İsyanı

kuruluş sürec nde Balkanlarda tutunmak ama-

B) Şeyh Bedrett n İsyanı

cıyla zled ğ pol t kalar arasında yer alır?

C) Düzmece Mustafa İsyanı

A) Yalnız I

D) Canberd Gazal İsyanı

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

E) Çınar Vakası

6.
3.

Kuruluş Dönem ’nde gerçekleşen aşağıdak

Aşağıdak lerden hang s Osman Bey zamanın-

savaşlar ve lg l pad şah eşleşt rmeler nden

da gerçekleşen olaylardan b r d r?

hang s yanlış ver lm şt r?

A) Kapıkulu ocaklarının açılması

A) Ankara Savaşı

I. Bayez d

B) Bursa’nın başkent yapılması

B) I. Kosova Savaşı

I. Murat

C) D van örgütünün kurulması

C) II. Kosova Savaşı

II. Murat

D) İlk Osmanlı parasının bastırılması

D) Sırpsındığı Savaşı

Orhan Bey

E) Haçlı ordularının lk kez mağlup ed lmes

E) Koyunh sar Savaşı

Osman Gaz

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI (1300-1453)
7.

Osmanlı Devlet le lg l olarak aşağıdak ler n

10. Osmanlı Kuruluş dönem nde açılan medreseler,

hang s nde I. de ver len gel şmen n II. de ver -

henüz Sur ye, Mısır ve Türk stan’dak medresele-

len gel şmeye ortam hazırladığı savunulamaz?

r n öğret m düzey ne gelemem şt r.

I.

Bu yargıyı;

II.

A) Kares oğullarının
alınması

I. Osmanlı ülkes ne ders vermes ç n müderr s-

Donanmaya sah p

ler davet ed lmes ,

olunması

B) Osman Bey’ n, adı-

Bağımsız devlet an-

na hutbe okutması

layışının güçlenmes

C) Ed rne’n n başkent

Balkanlardak lerle-

yapılması

II. Sur ye, Mısır ve İran’a eğ t m ç n öğrenc gönder lmes ,
III. devş rmeler ç n Enderun Mekteb açılması

y ş n hızlanması

D) Ankara Savaşı’nın

gel şmeler nden hang ler destekler?

Karamanoğullarının

yapılması

A) Yalnız I

taat altına alınması

E) II. Kosova Savaşının kazanılması

Rumel fet hler n n

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

kalıcı hale gelmes

11.
8.

B) Yalnız II

I. Ed rne-Seged n Antlaşması’nın yapılması

“Ülke toprakları hanedan üyeler n nd r.” geleneğ -

II. Anadolu H sarı’nın nşa ed lmes

ne son vererek “Ülke pad şah ve oğullarınındır.”

III. Ed rne’n n başkent yapılması

anlayışını get ren Osmanlı pad şahı aşağıda-

Yukarıdak gel şmeler n oluş sırası aşağıdak -

k lerden hang s d r?

ler n hang s nde doğru olarak ver lm şt r?
A) Osman Gaz

B) I. Murat

C) Orhan Bey

D) II. Murat

A) I-III-II
D) III-I-II

E) Yıldırım Bayez d

9.

B) II-I-III

C) II-III-I

E) III-II-I

12. Aşağıdak lerden hang s , 1396 N ğbolu Sava-

II. Kosova Savaşı le lg l ;

şı’nın neden olduğu gel şmelerden b r değ l-

I. Balkanlardak Osmanlı egemenl ğ kes nleşm şt r.

d r?
A) Osmanlı kuvvetler n n Haçlı ordusunu yen lg -

II. Ed rne-Seged n Antlaşması’na ortam hazırlamıştır.

ye uğratması
B) Osmanlı Devlet ’n n Türk-İslam coğrafyasında

III. Osmanlı kuvvetler n n lk kez Rumel ’ye geçmes ne olanak sağlamıştır.

saygınlığının artması
C) Hal fen n, Yıldırım Bayez d’e “Sultan-ı İkl m-

b lg ler nden hang ler doğru ver lm şt r?

Rum” unvanı vermes
D) İstanbul kuşatmasının kaldırılması

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

E) Osmanlı Devlet ’n n Balkanlarda savunma durumuna geçmes
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DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

1.

Yavuz Sultan Sel m’ n Mısır Sefer ’n n sonuç-

4.

ları arasında;

• Ortodoksların h maye altına alınması
• Vened k’e t car mt yazlar ver lmes

I. Sur ye, F l st n, H caz ve Mısır Osmanlı toprak-

• Trabzon Rum İmparatorluğu’na son ver lmes

larına katılmıştır.
Yukarıdak gel şmeler aşağıdak Osmanlı pa-

II. Hal fel k Osmanlı hükümdarlarına geçm şt r.

d şahlarından hang s n n dönem nde gerçek-

III. Vened k, Kıbrıs ç n Osmanlı Devlet ’ne verg

leşm şt r?

ödemeye başlamıştır.
A) Fat h Sultan Mehmet
gel şmeler nden hang ler yer alır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

B) Yavuz Sultan Sel m
C) I ve II

C) II. Sel m
D) II. Bayez d

E) I, II ve III

E) Kanun Sultan Süleyman

2.

Fat h Sultan Mehmet tarafından yaptırılan, XV.
ve XIX. yüzyıllar arasında Osmanlı Devlet ’n n

5.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ele geç r lmes ve Anadolu’dak Ş tehl kes n n büyük

yönet m merkez olan saray aşağıdak lerden

ölçüde önlenmes n sağlayan savaş aşağıda-

hang s d r?

k lerden hang s d r?

A) Çırağan

B) Dolmabahçe

C) Beylerbey

D) İshak Paşa

A) R dan ye

B) Çaldıran

C) N ğbolu

D) Turnadağı

E) Topkapı

3.

Aşağıdak gel şmelerden hang s Osmanlı Devlet ’n n Orta Avrupa hak m yet n n gerçekleşmes n sağlamıştır?
A) Ed rne’n n fethed lmes
B) Macar stan’ın Osmanlı Devlet ’ne bağlanması
C) Fransa Kralı’nın, Şarlken’ n baskısından kurtulması
D) V yana şehr n n kuşatılması
E) Bosnalıların İslam yet’ kabul etmes

E) Merc dabık

6.

I. Osmanlı-Rus savaşlarının başlaması
II. Sadrazamın D van’a başkanlık yapmaya başlaması
III. Sahnıseman Medreses ’n n açılması
Yukarıdak lerden hang ler Fat h Sultan Mehmet dönem nde gerçekleşm şt r?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
7.

Dünya Gücü Osmanlı konusunun şlend ğ derste Hakan Öğretmen öğrenc ler ne anlatmış olduğu antlaşma le lg l şu b lg ler verm şt r:

10.

I. Varna Savaşı
II. Mohaç Meydan Savaşı
III. Merc dabık Savaşı

– Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak,
– Avusturya, Osmanlı Devlet ’ne yıllık verg öde-

IV. Sazlıdere Savaşı
Yukarıdak savaşlar Kuruluş ve Yükselme dönem gel şmeler şekl nde ayrılırsa aşağıdak -

yecek,
– Barış süres Avusturya’nın steğ ne bağlı olacak.

lerden hang s doğru olur?
Kuruluş

Yükselme

Buna göre Hakan Öğretmen, öğrenc ler ne aşa-

A) I ve II

III ve IV

ğıdak antlaşmaların hang s hakkında b lg ver-

B) I, II ve III

Yalnız IV

m şt r?

C) I ve III

II ve IV

D) I ve IV

II ve III

E) Yalnız I

II, III ve IV

A) Berl n Antlaşması
B) Ed rne Seged n Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Amasya Antlaşması
E) Bucaş Antlaşması

11. Aşağıdak lerden hang s Kanun Sultan Süleyman dönem nde gerçekleşm şt r?
A) Memlüklere son ver lmes
8.

Anadolu Türk s yas b rl ğ n n kes n olarak sağ-

B) Kırım’ın fethed lmes

landığı savaş aşağıdak lerden hang s d r?

C) Belgrad Kales ’n n alınması

A) Otlukbel

B) Turnadağ

C) Çaldıran

D) Merc dabık

D) G r t Adası’nın alınması
E) Haçova Meydan Savaşı’nın kazanılması

E) Ankara

12. Osmanlı Devlet ’n n Akden z’de üstünlük kurmak amacıyla yaptığı;
9.

Aşağıdak lerden hang s Fat h Sultan Mehmet
dönem nde görülen gel şmelerden b r d r?
A) Cem Sultan Olayı’nın yaşanması
B) Rodos Adası’nın alınması
C) Kırım’ın alınması

I. Cerbe Den z Savaşı,
II. Preveze Den z Savaşı,
III. İnebahtı Den z Savaşı
savaşlarından hang ler yen lg yle sonuçlanmıştır?

D) Fransa’ya kap tülasyonlar ver lmes
E) Şehzadeler n “sancağa çıkma” usulünün kaldırılması

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

YAPRAK TEST
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YENİ VE YAKIN ÇAĞ’DA AVRUPA

1.

I. Vened kl lere t car ayrıcalıklar ver lmes

4.

Coğraf Keş flerden en çok zararı Osmanlı Devlet ’n n görmes nde;

II. Ortodoks tebaaya d n serbest tanınması

I. yen nsan ırkları, hayvan ve b tk türler n n keş-

III. Katol klere karşı Protestanlara destek ver lme-

fed lmes ,

s

II. Avrupa-Uzak Doğu t caret güzergahının de-

Yukarıdak lerden hang ler Osmanlı Devlet ’n n

ğ şmes ,

Reform Hareketler ne yönel k zled ğ pol t ka-

III. Akden z l manlarının önem n y t rmes

lar arasında yer alır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

durumlarından hang ler etk l olmuştur?

C) Yalnız III

E) II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

2.

E) I, II ve III

I. Burjuvalar
5.

II. Derebeyler

Aşağıdak gel şmelerden hang s d ğerler nden
daha sonra gerçekleşm şt r?

III. Krallar
Barutun ateşl s lahlarda kullanılması Avrupa-

A) Sanay İnkılabı

da yukarıdak sosyal kes mler nden hang ler -

B) Coğraf Keş fler

n n gücünü artırmıştır?

C) Fransız İht lal

A) Yalnız I
D) I ve III

3.

C) I ve II

B) Yalnız II

D) Reform Hareketler

C) Yalnız III

E) V yana Kongres ’n n toplanması

E) II ve III

Aşağıdak lerden hang s Rönesans Hareketle-

6.

Aşağıdak lerden hang s Reform Hareketler -

r le lg l doğru b r b lg değ ld r?

n n sonuçları arasında yer almaz?

A) Güzel sanatlar ve edeb yatta daha çok etk l

A) Osmanlı Devlet ’n n Avrupa’da lerlemes n n

olması
B) Katol k K l ses ’n n sorgulanmasına ortam hazırması
C) B l mde özgür b r ortam oluşturması

kolaylaşması
B) Feodal rej mler n güç kazanması
C) Avrupa’da d n ve s yas bölünmeler yaşanması

D) İtalya’da ortaya çıkmış olması

D) D n adamlarına duyulan güven n azalması

E) Coğraf Keş flere ortam hazırlaması

E) La k eğ t m anlayışının doğması

YENİ VE YAKIN ÇAĞ’DA AVRUPA
7.

Fransız İht lal f k rler ne karşı Avrupa’da İht lal Sa-

10. 1765’te James Watt’ın buhar gücüyle çalışan ma-

vaşları çıktı. Savaşta bozulan dengeler düzelt-

k ney bulmasıyla el tezgâhlarına dayanan gele-

mek ç n toplanan V yana Kongres ’nde monarş

neksel üret m tarzı değ şmeye başlamıştır. Buhar

le yönet len devletler, Fransa ve m ll yetç hare-

gücüyle çalışan mak neler zamanla maden ocak-

ketlere karşı cephe aldı.

ları ve ulaşımda da kullanılmıştır.

V yana Kongres ’nde alınan bu tutuma karşın

Bu gel şmeler aşağıdak lerden hang s üzer n-

monarş le yönet len Avrupa devletler aşağı-

de etk l olmuştur?

dak ülkelerden hang s nde başlayan m ll yetA) Coğraf Keş fler

ç akımları desteklem şlerd r?

B) Sanay İnkılabı
A) Osmanlı Devlet

C) Fransız İht lal

B) Avusturya-Macar stan

D) Reform Hareketler

C) Çarlık Rusya

E) Rönesans Hareketler

D) Prusya Prensl ğ
E) Leh stan

11.
8.

Aşağıdak lerden hang s Fransız İht lal ’n n so-

I. Ulusal devletler n kurulması
II. B r nc Dünya Savaşı’nın çıkması
III. Fransız İht lal ’n n yaşanması

nuçları arasında yer almaz?
A) Soylular ve rah pler n ayrıcalıklarının kaldırıl-

IV. Monarş yönet mler n n güç kaybetmes
V. İmparatorlukların çözülmes

ması
B) Meşrut yet ve cumhur yet rej mler n n kurulması

Yukarıdak lerden hang s d ğerler n n neden -

C) Düşünce ve f k r özgürlüğünün gen şlet lmes

n oluşturmuştur?

D) Ortak mülk yet anlayışının doğması
E) Temel nsan hak ve ödevler n bel rlenmes

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

12. Avrupa’da XV. yüzyılın k nc yarısı le XVIII. yüz9.

yılın lk yarısını kapsayan döneme Yen Çağ den r.

I. Parlamenter meşrut s steme geç lmes
II. Halkın pad şahın yanında yönet me katılması

Aşağıdak lerden hang s bu dönem n gel şmeler arasında yer almaz?

III. Ulusçu azınlık syanlarının başlaması

A) Kağıt ve matbaanın cat ed lmes

IV. Küçük atölye ve tezgahların kapanması

B) Ekonom de merkant l st anlayışın doğması

V. Kanun üstünlüğünün kabul ed lmes

C) Avrupa’dan Amer ka ve Avustralya’ya göçler
Yukarıdak lerden hang ler Fransız İht lal ’n n
etk s yle Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen değ ş me örnek göster lemez?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

yaşanması
D) Burjuva sınıfının ekonom k ve toplumsal alanda konumunu yükseltmes

E) V.

E) Skolast k düşüncen n önem n n azalması

YAPRAK TEST
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OSMANLI DEVLETİ’NİN ARAYIŞ YILLARI (17. YÜZYIL)

1.

17. yüzyılda Çanakkale Boğazı’nı kapatmış olan

4.

Osmanlı ordusunun İk nc V yana Kuşatması’nda

Vened kl ler üzer ne sefere çıkarak Vened kl -

aldığı ağır yen lg Avrupa’da sev nç ve heyecanla

ler Boğaz’dan uzaklaştıran, şgal altındak L m-

karşılandı. Avrupa devletler kazandıkları bu za-

n Adası le Bozcaada’yı ger alan ve Anado-

ferden sonra Türkler Avrupa’dan atma konusun-

lu’dak syanları bastırarak devlete esk t ba-

da yen den üm tlend ler. Haçlı z hn yet yle hareket

rını yen den kazandıran devlet adamı aşağıda-

eden bu devletler Osmanlı Devlet ’ne karşı Kutsal

k lerden hang s d r?

İtt fak’ı kurdular.

A) Merz fonlu Kara Mustafa Paşa

Aşağıdak lerden hang s Kutsal İtt fak çer s n-

B) İbrah m Paşa

de yer almamıştır?

C) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
D) Köprülü Mehmet Paşa

A) Malta

B) Vened k

C) İng ltere

D) Leh stan

E) Tarhuncu Mehmet Paşa

2.

17. yüzyılda Kapıkulu askerler n taat altına

5.

Garantörlüğünü Avusturya’nın yaptığı aşağı-

alarak İran üzer ne başarılı seferler yapan ve

dak antlaşmalardan hang s yle, Temeşvar l

“Bağdat Fat h ” olarak anılan Osmanlı pad şahı

ve Banat Yaylası dışında bütün Macar stan top-

aşağıdak lerden hang s d r?

rakları Avusturya’ya bırakılmıştır?

A) I. Ahmet

B) II. Osman

D) IV. Mehmet

3.

E) Avusturya

C) IV. Murat

A) Karlofça

E) II. Mustafa

Aşağıdak lerden hang s 17. yüzyılda Osman-

D) Hot n

6.

B) Z tvatorok

C) Vasvar

E) Bucaş

Osmanlı Devlet ’nde XVII. yüzyılda yapılan ıs-

lı Devlet ’nde merkezî otor ten n zayıflamasın-

lahatlarda kalıcılığın sağlanamamasında aşa-

da etk l olan nedenlerlerden b r olarak göste-

ğıdak lerden hang s etk l olmamıştır?

r lemez?
A) Çalışmaların k ş lere bağlı kalması
A) Şehzadeler n küçük yaşta tahta çıkması

B) Çok uluslu toplum yapısına sah p olunması

B) Devlet görevler n n rüşvetle alınıp satılması

C) Yen l kler n baskı ve ş ddete dayalı olması

C) Saray kadınlarının devlet şler ne karışmaları

D) Yen l kler n devlet pol t kası olarak yürütüleme-

D) Yönet c ler n yeters z ve tecrübes z olmaları
E) Halktan farklı verg ler alınması

mes
E) Sorunlara geç c çözümler get r lmes

OSMANLI DEVLETİ’NİN ARAYIŞ YILLARI (17. YÜZYIL)
7.

• Saltanatının lk yılları, annes Hat ce Turhan

10. 17. yüzyılda d rl k ve düzen bozulan köylüler top-

Sultan le babaannes Kösem Sultan arasın-

raklarını bırakıp şeh rlere göç etmek üzere köyle-

da yaşanan kt dar mücadeleler yle geçt .

r n terk etmeye başlamıştır. Osmanlı tar h nde Büyük Kaçgun olarak adlandırılan bu göç hareket

• Kösem Sultan’ın ölümünden sonra devlet da-

sonucunda kırsal kes mde tarımsal üret m düşer-

res n Hat ce Turhan Sultan üstlend .

ken tımar s stem ndek bozulma da hızlanmıştır.

• Val de Turhan Sultan; syanlar ve mal sıkıntılar neden yle bozulan devlet düzen n yen den

17. yüzyılda yaşanan bu gel şme üzer nde aşa-

kurması ç n 1652 yılında Tarhuncu Ahmet Pa-

ğıdak lerden hang s etk l olmuştur?

şa’yı sadrazam olarak atadı.
A) Celal syanları
Yukarıdak gel şmeler aşağıdak Osmanlı pa-

B) Kapıkulu syanları

d şahlarından hang s n n dönem nde gerçek-

C) Azınlık syanları

leşm şt r?

D) Şehzade syanları
A) IV. Murat

B) IV. Mehmet

C) I. Ahmet

D) II. Mustafa

E) Yen çer syanları

E) Sultan İbrah m

11. Aşağıdak lerden hang s Ferhat Paşa Antlaşması’nın özell kler nden b r d r?

8.

A) Osmanlı Devlet ’n n lk defa tazm nat alması

Aşağıdak lerden hang s Osmanlı Devlet ’nde

B) Rusya le yapılan lk resm antlaşma olması

17. yüzyılda ortaya çıkan b r gel şme değ ld r?

C) Osmanlı Devlet ’nde Lale devr n başlatması
A) Şehzadeler n kafes usulü le eğ t lmes

D) Osmanlı Devlet ’n n doğuda en gen ş sınırlara ulaşması

B) Pad şahların devlet şler nde yeters z kalması

E) Bugünkü Türk ye - İran sınırını bel rlemes

C) Saray kadınlarının yönet mde etk l olması
D) Askerler n yönet mdek etk nl kler n artırması
E) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul ed lmes

12.

I. Ferhat Paşa
II. Serav
III. Z tvatoruk

9.

Aşağıdak lerden hang s Celal syanlarının nedenler arasında yer almaz?

IV. Vasvar
V. Hot n

A) Anadolu’da asay ş n bozulması
B) Azınlıkların devlet yönet m ne alınmaması
C) Tımar s stem n n bozulması
D) Savaşların uzun sürmes
E) Halktan ağır verg ler alınması

Osmanlı Devlet yukarıdak antlaşmalardan
hang ler n İran le yapmıştır?
A) I ve II
D) III ve IV

B) I ve III
E) IV ve V

C) II ve IV

YAPRAK TEST
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18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

1.

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devlet ’nde görülen s-

4.

yanların nedenler arasında;

Osmanlı-Fransız l şk ler n n III. Sel m dönem nde bozulmasının neden aşağıdak lerden
hang s d r?

I. çıkar çevreler n n ayrıcalıklarını koruma,

A) Mısır’da Süveyş Kanalı’nın açılması

II. yen l klere karşı çıkma,

B) Rus donanmasının Boğazlardan geçmes

III. yönet m şekl n değ şt rme

C) Kavalalı Mehmet Al Paşa’nın Fransa’dan tekamaçlarından hang ler yer alır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

n k destek alması
D) Fransa’nın Yed yıl Savaşlarını kaybetmes

C) Yalnız III

E) Napolyon’un Mısır’ı şgal etmes

E) II ve III

5.
2.

zam s stem yer n , verg kaynaklarının yaşam bo-

r len ıslahatlar arasında aşağıdak lerden han-

yu k ralanması uygulamasına bırakmaya başla-

g s yer almaz?

mıştır.

A) Devlet matbaasının kurulması

Osmanlı Devlet ’ndek bu s stem aşağıdak ler-

B) Batı tarzı asker tekn k okullar açılması

den hang s yle s mlend r lm şt r?

C) İlköğret m n zorunlu hale get r lmes

A) Mal kane

D) Avrupa tarzı asker ocaklar kurulması

6.
I. Rusya’ya İstanbul’da devamlı elç bulundurma

B) Esham

D) Penç k

E) Avrupa’da elç l kler n oluşturulması

3.

XVIII. yüzyıldan t baren Osmanlı Devlet ’nde lt -

18. yüzyılda Osmanlı Devlet ’nde gerçekleşt -

C) Paşmaklık
E) D rl k

I. Patrona Hal l İsyanı
II. Kabakçı Mustafa İsyanı

hakkı tanınması
II. Rus t caret gem ler n n boğazlardan serbest
geç ş hakkı elde etmes

Yukarıdak ayaklanmalar Osmanlı Devlet ’nde
aşağıdak ler n hang s nde ver len dönemler
sonlandırmıştır?

III. Osmanlı Devlet ’n n Rusya’ya savaş tazm naI.

tı ödemes
Yukarıdak lerden hang ler Küçük Kaynarca
Anlaşması’nın kapsamında yer alır?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

II.

A) Lale Devr

N zamıced t Devr

B) Tanz mat Dönem

Lale Devr

C) Lale Devr

Tanz mat Dönem

D) N zamıced t Devr

Meşrut yet Dönem

E) Yükselme Dönem

Lale Devr

18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
7.

18. Yüzyılda Değ ş m Ve D plomas ün tes n n ş-

10. Aslı Öğretmen tar h ders nde öğrenc ler ne Os-

lend ğ derste Burak Öğretmen öğrenc ler ne şu

manlı Devlet ’n n;

b lg ler verm şt r:

• 1639 Kasrış r n,

• Kafkasya ve Balkanları ele geç rmey amaçla-

• 1732 Ahmet Paşa,

mıştır.

• 1746 Kerden

• Boğazlara hak m olarak açık den zlere nmeye çalışmıştır.

antlaşmalarını hang ülke le yaptığını sormuştur.

Buna göre Burak Öğretmen, öğrenc ler ne aşa-

Öğrenc ler n aşağıdak lerden hang s n doğru

ğıdak devletler n hang s hakkında b lg ver-

cevap olarak vermes beklen r?

m şt r?
A) Avusturya
A) Rusya

B) Leh stan
D) Avusturya

C) Fransa

D) Rusya

Kanun Sultan Süleyman tarafından ver len kap tülasyonların Fransa ç n sürekl hale get r lmes n n tar h ve pad şahı aşağıdak ler n hang s nde doğru ver lm şt r?
A) 1718

III. Ahmet

B) 1740

I. Mahmut

C) 1770

III. Mustafa

D) 1779

I. Abdülham t

E) 1792

III. Sel m

C) İng ltere

E) Fransa

E) İng ltere

11.
8.

B) İran

I. Küçük Kaynarca Antlaşması
II. Aynalıkavak Tenk hnames
III. Yaş Antlaşması
Kırım’ın Osmanlı Devlet ’n n el nden çıkması
ve Rusya tarafından topraklarına katılmasında yukarıdak lerden hang ler n n etk s olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

12. Osmanlı topraklarının paylaşımı amacıyla Rusya
9.

Osmanlı Devlet ’n n mzaladığı 1699 Karlofça

ve Avusturya tt fakının başlattığı 1787-1792 sa-

ve 1700 İstanbul antlaşmalarının en öneml

vaşları devam ederken, Avusturya savaştan çe-

özell ğ aşağıdak lerden hang s d r?

k lm şt r.

A) Osmanlı Devlet ’n n Avrupalılara kap tülasyon-

Avusturya’nın savaştan çek lmes nde aşağı-

lar vermes

dak lerden hang s etk l olmuştur?

B) Osmanlı donanmasının Karaden z hak m yet n y t rmes
C) Osmanlı Devlet ’n n Avrupa’dak üstünlüğünü
kaybetmes
D) Avrupalı kralların Osmanlı pad şahına denk
sayılması
E) Avrupa’dak Haçlı tt faklarının dağılması

A) Napolyon’un Fransa’da yönet me gelmes
B) Sanay İnkılabı’nın gerçekleşmes
C) V yana Kongres ’n n toplanması
D) Fransız İht lal ’n n çıkması
E) Balkan uluslarının Osmanlı dares ne karşı
ayaklanması
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EN UZUN YÜZYIL (1800-1909) - I

1.

Osmanlı Devlet ’n n Mısır sorunu karşısında

4.

Islahat Fermanı le gayr müsl mlere yönel k ge-

İng ltere ve Rusya’nın desteğ n sağlamak ama-

t r len düzenlemeler ç nde aşağıdak lerden

cıyla bu devletlerle yaptığı antlaşmalar aşağı-

hang s yer almaz?

dak ler n hang s nde doğru olarak ver lm şt r?
A) Devlet memuru olma hakkının tanınması
Rusya

İng ltere

B) Mahkemelerde herkes n d n ne göre yem n
edeb lmes

A) Baltal manı

Berl n

B) Hünkar İskeles

Baltal manı

C) Par s

Baltal manı

D) Berl n

Hünkar İskeles

D) Seçme ve seç lme hakkının ver lmes

E) Hünkar İskeles

Par s

E) İl mecl sler ne üye olunab lmes

C) Nakd bedel ödeyenler n askerl kten muaf tutulması

5.
2.

XIX. yüzyılda s yas b rl ğ n sağlayarak Avru-

Aşağıdak gel şmelerden hang s yle Osmanlı
Devlet ’n n yönet m şekl değ şm şt r?

pa’dak güçler denges n bozan devlet aşağıA) Tanz mat Fermanı’nın lan ed lmes yle

dak lerden hang s d r?
A) Almanya

B) Hollanda

C) Avusturya

D) Polonya

B) Sened tt fak’ın mzalanmasıyla
C) Kanunuesas ’n n yürürlüğe g rmes yle
D) Islahat Fermanı’nın yayınlanmasıyla

E) Rusya

3.

Osmanlı Devlet ’nde görülen aşağıdak gel şmelerden hang s n n İng ltere’n n çıkarlarına
ters düştüğü söylenemez?

E) Vakayıhayr ye’n n yaşanmasıyla

6.

Aşağıdak lerden hang s 93 Harb olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Erzurum Az z ye Tabyası’nda gösterd ğ kahramanlıkla tanınmıştır?

A) Fransa’nın Mısır’ı şgal etmes
B) Düyunuumum ye İdares ’n n kurulması

A) Gaz Osman Paşa

C) Hünkar İskeles Antlaşması’nın mzalanması

B) Nene Hatun

D) Osmanlı-Almanya yakınlaşmasının yaşanma-

C) Sey t Onbaşı

sı
E) Ayastefanos Antlaşması’nın yapılması

D) Kara Fatma
E) İps z Recep

EN UZUN YÜZYIL (1800-1909) - I
7.

19. yüzyılın sonlarından t baren Osmanlı Dev-

10. İng ltere ve Fransa, II. Mahmut le Kavalalı Meh-

let ’n n thalatında Almanya’nın ön plana çık-

met Al Paşa arasında Kütahya Antlaşması’nın m-

masında aşağıdak lerden hang s n n etk s n-

zalanmasına aracılık etm şlerd r.

den söz ed lemez?
İng ltere ve Fransa’nın bu antlaşmaya aracılık
etmeler n n asıl neden aşağıdak lerden han-

A) İng ltere’n n zled ğ k yüzlü pol t kaya duyu-

g s d r?

lan tepk
B) Berl n-Bağdat Dem r Yolu’nun nşasına baş-

A) Mısır’ın İng l zler tarafından şgal ne zem n ha-

lanması

zırlamak

C) Fransa’nın Kuzey Afr ka topraklarını şgal et-

B) Mehmet Al Paşa’nın kuvvetlenmes n önlemek

mes

C) Osmanlı Devlet ’n n yardım steğ n kabul et-

D) İtt hat ve Terakk Fırkası’nın kt darı ele geç r-

mek

mes

D) Osmanlı Devlet ’nden yen ayrıcalıklar elde et-

E) II. Abdülham t’ n tahttan nd r lmes

mek
E) Rusya’nın Akden z’e çıkmasını sağlamak

8.

Avrupa devletler 19. yüzyılda Osmanlı Devlet ’n n ç şler ne karışmak ç n daha çok aşağıdak lerden hang s n kullanmışlardır?

11.

I. Sırb stan
II. Bulgar stan

A) Azınlıkları

III. Yunan stan

B) Yen çer ler

Yukarıda ver len devletlerden hang ler Berl n

C) Dış borçları

Antlaşması le bağımsız olmuştur?

D) Yen leşme çalışmalarını
E) Ayanları

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

9.

C) Yalnız III

E) II ve III

Osmanlı Devlet ’nde görülen azınlık syanları
le lg l olarak aşağıdak lerden hang s söylenemez?
A) Ulusçuluk f kr n n etk s yle ortaya çıkmıştır.
B) Avrupa devletler nce desteklenm şlerd r.
C) Balkan coğrafyasında etk s daha fazla olmuştur.

12.

I. Cezay r
II. Mısır
III. Tunus
Yukarıdak Osmanlı topraklarından hang ler
XIX. yüzyılda Fransa tarafından şgal ed lm şt r?

D) Batılılaşma hareketler le b rl kte sona erm şt r.
E) İsyanlar bazı yen l klere ortam hazırlamıştır.

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III
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EN UZUN YÜZYIL (1800-1909) - II

1.

XIX. yüzyılda Osmanlı Devlet ’ne dışarıdan bol ve

4.

ucuz sanay ürünü gelm şt r.

19. yüzyılda Karaden z’ n tarafsızlığı lkes ben msenm ş ve bölge Rus ve Osmanlı savaş gem ler ne kapatılmıştır.

Bu durum;
Bu karar aşağıdak antlaşmaların hang s n n

I. tımar uygulamasına son ver lmes ,

kapsamında yer almıştır?

II. şs zl ğ n artması,
A) 1812 Bükreş Antlaşması

III. küçük malathane ve atölyeler n kapanması

B) 1829 Ed rne Antlaşması

gel şmeler nden hang ler üzer nde etk l ol-

C) 1840 Londra Antlaşması

muştur?

D) 1856 Par s Antlaşması

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) 1878 Berl n Antlaşması

E) I, II ve III

5.
2.

ekonom k sıkıntılar, 1877-1878 Osmanlı-Rus

Aşağıdak lerden hang s Fransız İht lal le or-

savaşının ağır mal yükü ve borç fa zler n n

taya çıkan “eş t vatandaşlık” lkes n n Osmanlı

ödenememes Osmanlı Devlet ’nde aşağıdak -

Devlet ’ne yansımaları arasında yer almaz?

3.

1854’te başlayan dış borçlanmanın get rd ğ

lerden hang s üzer nde etk l olmuştur?

A) Sened tt fak Sözleşmes ’n n yapılması

A) Esham Usulü’ne geç lmes

B) Tanz mat Fermanı’nın lan ed lmes

B) Kağıt paranın (Ka me) basılması

C) Meşrut yet yönet m ne geç lmes

C) Düyunuumum ye İdares ’n n oluşturulması

D) Islahat Fermanı’nın lan ed lmes

D) Müsadere Usulü’nün kaldırılması

E) C zye verg s n n kaldırılması

E) Bank-ı Osman ’n n açılması

I. Herkes mal mülk sah b olacak, m ras bıraka-

6.

1856 yılında lan ed len ----- le Osmanlı ülkes nde yaşayan Müslüman olmayan halk askerî ve s -

b lecek
II. Gayrımüsl mlere seçme ve seç lme hakkı tanınacak

v l bütün okullara g rme hakkı elde etm şt r.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdak lerden

III. Vatandaşların can ve mal güvenl ğ devlet ta-

hang s get r lmel d r?

rafından sağlanacak
A) Tanz mat Fermanı
Yukarıdak lerden hang ler Tanz mat Fermanı’nda yer almıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Sened tt fak Sözleşmes
C) Islahat Fermanı

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

D) Kanunuesas
E) Halepa Fermanı

EN UZUN YÜZYIL (1800-1909) - II
7.

Fransız İht lal le yayılan “m ll yetç l k” akımı Os-

11. Halkın seçt ğ vek llerden ve pad şahın atadığı

manlı Devlet ’nde b r çok ulusun ayaklanarak dev-

âyanlardan oluşan mecl s kurulacaktı. Mecl s, ya-

letler kurmasına yol açmıştır.

sa hazırlayıp pad şaha sunma yetk s ne sah p olacaktı. Resmî d n olarak İslam yet kabul ed lmekle

Aşağıdak lerden hang s bu şek lde mparator-

b rl kte d n ve nanç özgürlüğüne yer ver ld .

luktan kopan yerlere örnek göster lemez?
A) Yunan stan

B) Sırb stan

C) Bulgar stan

D) Romanya

Osmanlı Devlet ’nde bu düzenlemeler aşağıdak lerden hang s n n kapsamında yer almıştır?
A) Tanz mat Fermanı

E) Bosna-Hersek

B) Sened tt fak Sözleşmes
C) Islahat Fermanı
D) Kanunuesas

8.

E) Halepa Fermanı

“Osmanlı Devlet saldırıya uğrarsa Rusya yardım
amacıyla ordu gönderecek”, “Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Devlet Boğazları kapatacak” hükümler aşağıdak antlaşmalardan hang s nde

12.

yer almıştır?
A) Bükreş

B) Hünkar İskeles

D) Baltal manı

C) Par s

E) Londra

I. Cezay r

Fransa

II. Mısır

İng ltere

III. Kıbrıs

İtalya

Osmanlı Devlet ’ne a t bu toprakların 19. yüzyılda şgal le lg l yukarıdak eşleşt rmelerden hang ler yanlış ver lm şt r?
A) Yalnız I

9.

- 1827 Navar n Baskını

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I ve III

- 1854 S nop Baskını
Yukarıdak tar h ve yerlerde Osmanlı donanmasının yakılarak mha ed lmes nde aşağıdak devletlerden hang s etk l olmuştur?
A) Rusya

B) Yunan stan

D) Avusturya

C) Fransa

13.

• İng l z malları ç n thalatta b r defa gümrük verg s ödend kten sonra, mallar nereye götürülürse götürülsün başka gümrük ödenmeyecek.
• Yerl tüccar, hraç malları ç n yüzde 3 yer ne

E) İng ltere

yüzde 12, thal malları ç n yüzde 5 ve trans t
mallar ç n yüzde 3 oranında verg ödeyecek.
• Yabancı tüccarlar hraç malları ve trans t mallar ç n verg ödemekten muaf tutulacaklar.

10.

I. Sultan Abdülaz z’ n tahttan nd r lmes
II. Genç Osmanlılar Cem yet ’n n kurulması

Bu kararlar aşağıdak lerden hang s nde yer almıştır?

III. Meşrut yet’ n lan ed lmes
A) Bükreş Antlaşması
Yukarıdak gel şmeler n kronoloj k sıralaması
aşağıdak ler n hang s nde doğru ver lm şt r?
A) I-II-III

B) II-I-III
D) III-I-II

E) III-II-I

C) II-III-I

B) Hünkar İskeles Antlaşması
C) Ayastefanos Antlaşması
D) Par s Antlaşması
E) Baltal manı Antlaşması
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OSMANLI DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - I

1.

Osmanlı ekonom s n n bozulmasındak dış et-

4.

II. Meşrut yet sonrası Kanunuesas ’de yapılan

kenler arasında aşağıdak lerden hang s gös-

değ ş kl kler n temel amacı aşağıdak lerden

ter lemez?

hang s d r?

A) Avrupalı devletlere kap tülasyonlar ver lmes

A) Basın özgürlüğünü sınırlandırma

B) Coğraf Keş fler’ n yapılması

B) Monarş k s stem n güçlenmes n sağlama

C) Avrupa’da sanay devr m n n yaşanması

C) Pad şah değ ş kl ğ n n önünü açma

D) Savaşlarda yen lg ler alınması

D) Çok part l s yasal hayata geçme

E) Celal İsyanları’nın çıkması

E) Devlet yönet m nde Mecl s’ n etk nl ğ n artırma

2.

Seda Öğretmen tar h ders nde, öğrenc ler ne Osmanlı hükümdarlarının kullandıkları unvanların ne-

5.

okul aşağıdak lerden hang s olmuştur?

ler olduğunu sormuştur.

A) Galatasaray Sultan s

Öğrenc ler n verd ğ aşağıdak cevaplardan

B) Sanay - Nef se Mekteb

hang s doğru değ ld r?
A) Sultan

B) Hüdavend gar

D) Şah

3.

Osmanlı Devlet ’nde lk res m eğ t m veren

C) Darülelhan

C) Pad şah

D) Mızıka-ı Hümayun

E) Han

E) Bezm- Alem Sultan s

I. K taplar

6.

I. İslam hukuku

II. Seram k kaplar

II. Esk Türk geleneğ

III. Maden eşyalar

III. Fethed len yerlerdek yerel uygulamalar

Osmanlı Devlet ’nde yukarıdak lerden hang -

Yukarıdak lerden hang ler Osmanlı yönet m

ler hat sanatıyla süslenm şt r?

anlayışının şek llenmes nde etk l omuştur?

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

OSMANLI DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - I
7.

Aşağıdak lerden hang s Osmanlı Devlet ’nde

11. Osmanlı Devlet ’nde çok çeş tl konularda h z-

tımar s stem n n bozulmasıyla ortaya çıkan so-

met veren vakıflardan aşağıdak ler n hang s n-

nuçlar arasında yer almaz?

de yararlanılmamıştır?

A) Asker alanda ıslahat ht yacının doğması

A) Yerleş m yerler n n sosyokültürel ht yaçlarının
karşılanmasında

B) İlt zam s stem n n yaygınlaşması
C) Sancağa çıkma s stem n n kaldırılması

B) Ülke savunmasının sağlanmasında

D) Merkez otor ten n zayıflaması

C) Çeşme, han, kervansaray g b b naların yapım

E) Toplumda yatay hareketl l ğ n artması

ve şlet m nde
D) Halkın sağlık ht yaçlarının karşılanmasında
E) Eğ t m ve öğret m alanındak ht yaçların karşılanmasında

8.

Osmanlı Devlet ’nde devlete a t topraklar aşağıdak lerden hang s yle s mlend r lm şt r?
A) Vakıf

B) M r

C) Sancak

D) Ç fthane

E) Harac

12. D vanıhümayun’la lg l ver len aşağıdak b lg lerden hang s doğru değ ld r?
A) I. Murat dönem nde kurulmuştur.
B) Fat h Sultan Mehmet dönem ne kadar başkanlığını pad şah yapmıştır.

9.

Osmanlı Devlet ’nde yıllık verg toplanan eyalet-

C) Re sülküttap sonradan üye olmuştur.

lere, salyanel eyaletler den r.

D) Görev bakımından bugünkü Bakanlar Kuruluna benzer.

Aşağıdak lerden hang s salyanel eyaletlerden
b r değ ld r?
A) Mısır

B) Cezay r
D) Habeş

E) II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır.

C) Yemen
E) Erzurum

13. Osmanlı Devlet ’nde ek leb len toprakların çoğunun devlet mülk yet nde olması;
10. Osmanlı Devlet ’nde esnafları sürekl denetley p, kanunnamelere uygun üret m yapılmasını
sağlayan ve esnafın bel rlenen f yattan satış
yapıp, yapmadığını kontrol eden görevl aşa-

I. köle ç ftç sınıfının meydana gelmes ,
II. halkın yönet me katılması,
III. devlet n ekonom k hayatı kontrol altında tutması

ğıdak lerden hang s d r?
A) Mültez m

B) Muhtes p

durumlarından hang ler n engellem şt r?

C) Subaşı

D) Derbentç

A) Yalnız I

E) Kapan Em n

D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III
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OSMANLI DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II

1.

Osmanlı Devlet ’nde “Darültıp, Darülhad s, Da-

4.

rülkura ve Darülhendese” adıyla eğ t m veren b r

Fat h Kanunnames ’nde yer alan “Ülke pad şahındır.” hükmü;

alanda uzmanlaşmış bölümlere sah p eğ t m

I. mal d s pl n sağlama,

kurumu aşağıdak lerden hang s d r?

II. merkez otor tey güçlend rme,
A) Enderun Mekteb

III. taht kavgalarını önleme

B) Medrese
C) Sıbyan Mekteb

amaçlarından hang ler n yönel k olamaz?

D) Acem Ocağı

A) Yalnız I

E) Şehzadegan Mekteb

2.

B) Yalnız II

D) I ve III

Osmanlı Devlet ’nde “Salıyanes z” eyaletlerle l-

5.

C) I ve II

E) II ve III

Aşağıdak lerden hang s Osmanlı Lonca teş-

g l aşağıdak lerden hang s yanlış ver lm şt r?

k latı le lg l değ ld r?

A) Tımar s stem uygulanır.

A) Ahlak le zanaatı b rleşt rm ş meslek örgütüdür.

B) Beylerbey en yüksek devlet görevl s d r.

B) Gerekt ğ nde üyeler n n zararlarını karşılayıp

C) Görevl lere h zmetler karşılığında d rl k ver l r.

kred ver r.

D) Verg ler lt zam yoluyla toplanır.

C) Ürünler n f yat ve kal tes n bel rler.

E) Rumel , Bud n, Bosna, Anadolu ve Karaman

D) Esnaf le yönet m arasındak l şk ler düzenler.

eyaletler bu grupta yer alır.

E) Ç ftç lere tarımsal eğ t m ver r.

3.

6.

İlt zam s stem le lg l ver len;
I. Gel r doğrudan haz neye aktarılan mukataaların verg ler n n toplanma ş d r.

• Kentlere göçler yaşanması
• Taşrada güvenl k ve asay ş n bozulması
• Tarımsal üret m n düşmes

II. Esham usulünün olmadığı eyaletlerde uygulanmıştır.

Osmanlı Devlet ’nde yaşanan bu gel şmeler n
temel neden aşağıdak lerden hang s d r?

III. B r yer n verg gel r n n açık artırma suret yle
A) Fet hler n duraksaması

hale ed lmes d r.

B) Gayr müsl mlerden devş rme alınması

b lg ler nden hang ler doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) Tımar s stem n n bozulması
C) I ve II

E) I, II ve III

D) Sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması
E) Kap tülasyonların yaygınlaşması

OSMANLI DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II
7.

Sadrazam: Van-Tebr z güzergahında t caret ya-

10. Çarşı ve pazarda satılan malların kal tes n ve f -

pan Müslüman tüccarlarla lg l konuşmak ster m.

yatını Osmanlı Devlet ’nde ----- den len görevl ler

Kazasker: T caret erbabı ş kayet ç nded r.

kontrol ederd .

Defterdar: Akkoyunlu saldırıları da haz neye za-

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdak lerden

rar vermekted r.

hang s get r lmel d r?

N şancı: Uzun Hasan Vened kle de ş b rl ğ yapA) Mültez m

maktadır.

B) Kadı

D) Kethüda

Yukarıdak d yalog Osmanlı Devlet ’ndek aşa-

C) Muhtes p

E) Na p

ğıdak kurumların hang s nde geçm ş olab l r?
A) D vanıhümayun

B) Medrese

C) Haz ney hassa

D) Enderun
11.

E) Mecl s mebusan

I. Kazasker
II. Defterdar
III. Kaptanıderya
Yukarıdak lerden hang ler Kalem ye sınıfına

8.

mensup devlet görevl ler arasında yer alır?

Osmanlı Devlet ’nde Avrupa’dak g b güçlü b r tüc-

A) Yalnız I

car sınıf (burjuva) oluşmamıştır.

B) Yalnız II

D) I ve II

Bu durumun temel neden aşağıdak lerden han-

C) Yalnız III

E) I ve III

g s d r?
A) Geleneksel tarımsal üret m yapılması
B) T caret yollarının yön değ şt rmes
12. Klas k dönemde Osmanlı Devlet ’nde asker

C) Müslümanlardan öşür verg s alınması

s stem, verg düzen ve tarımsal faal yetler aşa-

D) Özel sermaye b r k m n n oluşmaması

ğıdak ler n hang s yle ç çed r?

E) Hayvancılığın konargöçerler tarafından yapılması

A) D rl k S stem

B) Vakıf S stem

C) Penç k S stem

D) Esham Usulü

E) Müsadere Usulü

9.

I. Subaşı
II. Ayan
13.

III. Kapan Em n

II. Kadı

IV. Na p

III. Softa

V. Kadı
Osmanlı Devlet taşra teşk latında sancak ve kazalarda güvenl ğ sağlamaktan yukarıdak ler n
hang s sorumlu tutulmuştur?
A) I.

I. Kazasker

B) II.

C) III.

Yukarıdak kavramlardan hang ler Osmanlı hukuk s stem nde yer almıştır?
A) Yalnız I

D) IV.

E) V.

D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II
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20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR

1.

Osmanlı Devlet , Mısır’ın İng l zler n el nde bulun-

4.

Aşağıdak lerden hang s I. Dünya Savaşı’nda

ması, den z yolunun da İtalyan donanmasının kont-

İt laf devletler n n Çanakkale Cephes ’n açma

rolünde olması neden yle Trablusgarp’a asker yar-

amaçlarından b r d r?

dım gönderemem şt r.
A) ABD’n n İt laf devletler n n yanında savaşa g rBu durum Osmanlı Devlet ’n Trablusgarp Sa-

mes n sağlamak

vaşı’nda aşağıdak lerden hang s ne yöneltm ş-

B) Alman den zaltılarını Baltık Den z ’nden uzak-

t r?

laştırmak
C) Rusya’ya Boğazlar yoluyla yardım ulaştırmak

A) İtalya le antlaşma mzalamaya

D) Arapların Osmanlı Devlet ’ne karşı syan et-

B) Kıbrıs’ı İng ltere’ye vermeye

meler n sağlamak

C) Almanya le asker tt fak kurmaya

E) W lson İlkeler ’n n uygulanmasını önlemek

D) Bölgeye g zl yollardan gönüllü subaylar göndermeye
E) Bölgeden tamamen çek lmeye

5.

İtt fak devletler yle 3 Mart 1918’de “Brest L towsk
(Brest L tovsk)” Antlaşması’nı mzalayarak I.

2.

Yunan stan Batı Trakya’yı aşağıdak devletle-

Dünya Savaşı’ndan çek len devlet aşağıdak -

r n hang s nden almıştır?

lerden hang s d r?

A) Bulgar stan

B) Arnavutluk

A) Bulgar stan

B) Rusya

C) Sırb stan

D) Karadağ

C) Yunan stan

D) Japonya
E) İtalya

E) Osmanlı Devlet

3.

I. G r t

6.

Mustafa Kemal Paşa, B r nc Dünya Savaşı’nda;

II. Bulgar stan
III. Arnavutluk

I. Muş ve B tl s’ n Ruslardan ger alınması,

II. Meşrut yet’ n lanına bağlı olarak Osmanlı

II. Kanal Harekatı’nın yapılması,

Devlet ’nde yaşanan ç karışıklıklar yukarıdak yerlerden hang ler n n kaybed lmes ne yol

gel şmeler n n hang ler nde akt f rol almıştır?

açmıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III

III. Çanakkale Boğazı’nın savunulması

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR
7.

Osmanlı Devlet ’n n XIX. ve XX. yüzyılda kaybett ğ topraklardan bazıları şunlardır:

10. Türkler Avrupa’dan atmak steyen Balkan devletler , Osmanlı Devlet ’n n İtalya le savaşmasını fırsat b lerek durumdan yararlanmak sted ler. İlk ola-

I. Tunus

rak Sırb stan le Karadağ, Rusya’nın teşv k yle b r
araya gelerek b r tt fak antlaşması mzaladılar. B r

II. Kıbrıs

süre sonra bu tt faka Yunan stan ve Bulgar stan

III. Trablusgarp

da da katıldı.

Osmanlı Devlet ’n n bu topraklarını şgal eden
devletler sırasıyla aşağıdak ler n hang s nde

Bu gel şmeler aşağıdak savaşlardan hang s -

doğru eşleşt r lm şt r?

ne neden olmuştur?

I.

II.

III.

A) Dömeke Meydan Savaşı

A) İng ltere

Fransa

İtalya

B) B r nc Balkan Savaşı

B) Fransa

İng ltere

İtalya

C) İk nc Balkan Savaşı

C) İtalya

Fransa

İng ltere

D) B r nc Dünya Savaşı

D) İng ltere

İtalya

Fransa

E) Trablusgarp Savaşı

E) Fransa

İtalya

İng ltere

11. Aşağıdak lerden hang s I. Dünya Savaşı başlarında Rusya’nın hedefler arasında yer al8.

Osmanlı Devlet ’n n XIX. yüzyılın sonlarında

maz?

G r t’ n egemenl ğ ç n mücadele ett ğ ve Dömeke Meydan Savaşı’nda yen lg ye uğrattığı

A) Slavları b r çatı altında b rleşt rme

devlet aşağıdak lerden hang s d r?

B) Kafkasları hak m yet altına alma

A) Sırb stan

B) İtalya

D) Fransa

9.

C) Bulgar stan

E) Yunan stan

I. Yunan stan

C) Boğazları ele geç rme
D) Akden z’e ulaşma
E) Balkanlarda yayılma

12. Osmanlı Devlet ’nde Serbest Gazetes baş yazarı Hasan Fehm ’n n, İtt hat ve Terakk Cem -

II. Osmanlı Devlet

yet aleyh ne yazdığı yazılar neden yle öldürül-

III. Romanya

mes sonucu başlayan olaylar aşağıdak lerden

IV. Bulgar stan

hang s ne neden olmuştur?

Yukarıdak lerden hang ler II. Balkan Savaşı

A) Babıal Baskını

sonrasında toprak kaybı yaşayan devletler arasında yer alır?
A) Yalnız II
D) II ve IV

B) Çınar Vakası (Vakayıvakvak ye)
C) Alemdar Olayı

B) Yalnız IV

C) II ve III

E) II, III ve IV

D) 31 Mart Vakası
E) Vakayıhayr ye
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MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

1.

Amasya Genelges ’nde;

4.

dolu’nun şgal üzer ne Müdafaa hukuk Cem yet-

I. Vatanın bütünlüğü m llet n bağımsızlığı tehl -

ler kurulmuştur.

keded r.

Aşağıdak lerden hang s bu cem yetlerden b -

II. Hr st yan azınlıklara s yas hâk m yet ve sos-

r değ ld r?

yal dengem z bozacak mt yazlar ver lemez.
III. M llet n bağımsızlığını y ne m llet az m ve ka-

A) Trakya Paşael Cem yet

rarı kurtaracaktır.

B) Trabzon Muhafazayıhukukum ll ye Cem yet

kararlarından hang ler yer almıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

2.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Ana-

C) K l kyalılar Cem yet
D) Hürr yet ve İt laf Fırkası

C) I ve II

E) Redd lhak Cem yet

E) I, II ve III

“Manda ve h maye kabul olunamaz.” hükmü;

5.

S vas Kongres ’nde Tems l Heyet aşağıdak lerden hang s n Batı Cephes Kuvayım ll ye

I. Erzurum Kongres ,

Komutanlığı’na atamıştır?

II. S vas Kongres ,

A) Kazım (Karabek r) Paşa

III. Havza Genelges

B) Al Fuat Paşa
C) Al Feth Bey

kararlarından hang ler nde yer almıştırr?

D) İsmet Paşa
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) Refet (Bele) Bey

E) II ve III

6.
3.

I. İran ve Kafkasya’dak Türk b rl kler savaştan

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal, Doğu Karaden z Bölges ’nde Pontus Rumları le Türkler arasındak karışıklığı önleme ve Türklerdek s lahları top-

öncek sınırlara çek lecek.
II. İstanbul ve Çanakkale Boğazları İt laf devletler n n denet m nde olacak.

lama amacıyla Samsun’a gönder lm şt r.
Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya aşağıdak gö-

III. Toros tüneller , l manlar ve dem r yolları, İt laf

revlerden hang s yle atanmıştır?

devletler n n denet m ne ver lecek.
A) Yıldırım Orduları Komutanı
Yukarıdak lerden hang ler Mondros Ateşkes
Antlaşması’nın maddeler arasında yer alır?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

B) Tems l Heyet Başkanı
C) 9. Ordu Müfett ş
D) Erkanıharb ye Vek l
E) 15. Kolordu Komutanı

MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
7.

“Vatanın bütünlüğü, m llet n bağımsızlığı tehl keded r.” kararı aşağıdak ler n hang s nde alınmıştır?

11. Şark V layetler Müdafaa hukuk Cem yet ;
• H çb r surette bölgeden göç ed lmeyecek.
• Doğu Anadolu’nun Türk yurdu olduğu dünya-

A) S vas Kongres

ya duyurulacak.

B) Amasya Genelges

kararlarını aşağıdak lerden hang s ne yönel k

C) Erzurum Kongres

almıştır?

D) 24 N san Önerges
A) Pontus dd alarını çökertmeye

E) Amasya Görüşmeler

B) Yunan şgal n engellemeye
C) Rusların bölgeye g rmes ne engel olmaya
D) Ermen Devlet kurulmasını önlemeye
8.

Aşağıdak lerden hang s 15 Mayıs 1919’da İzm r’ n şgal n n sonuçlarından b r değ ld r?

E) Fransız-İng l z ş b rl ğ n engellemeye

A) M llî Mücadele’n n başlamasının hızlanması
B) Yurt çapında protesto ve m t ngler yapılması
C) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın mzalanması
D) Kuvayım ll ye b rl kler n n oluşturulması

12. Aşağıdak lerden hang s S vas Kongres ’n n
özell kler nden b r d r?

E) Türk halkında m llî b l nc n uyanması

A) M ll cem yetler n Anadolu ve Rumel MüdafaaHukuk Cem yet adı altında b rleşt r lmes
9.

Aşağıdak lerden hang s Erzurum ve S vas
kongreler n n ortak yönler nden b r değ ld r?

B) İsmet Paşa’nın Batı Cephes ’ne atanması
C) Ankara’nın M ll Mücadelen n merkez olarak
seç lmes

A) M ll cem yetler n b rleşt r lmes

D) TBMM’n n açılmasına karar ver lmes

B) Mebuslar Mecl s ’n n toplanmasının stenmes

E) İşgallere karşı m t ng çağrısı yapılması

C) Tems l Heyet ’n n oluşturulması
D) Manda ve h maye f kr n n redded lmes
E) Mustafa Kemal’ n kongre başkanlığına seç lmes
13. Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’n n açılmasıyla verd ğ 24 N san Önerges ’nde;
10.

I. Kars

I. Geç c b r hükûmet başkanı tanımak yahut pad şah vek l atamak doğru değ ld r.

II. Ardahan

II. TBMM’n n üstünde h ç b r güç yoktur.

III. Batum
Yukarıdak lerden hang ler M sakım ll ’de gerek rse halk oyuna başvurulmasının stend ğ

III. TBMM yasama ve yürütme yetk ler n kend nde toplamıştır.

Elv ye selase (Üç sancak) arasında yer alır?

kararlarından hang ler yer almıştır?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II
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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - I

1.

Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda M llî

4.

Mücadey desteklemes nde;

Sakarya Savaşı sonrası Yunan ordularının savunma durumuna geçmes ne rağmen Büyük
Taarruz’un yaklaşık b r yıl sonra yapılması aşa-

I. Sovyet Rusya’nın, Boğazların İt laf devletler -

ğıdak lerden hang s yle açıklab l r?

n n el ne geçmes nden end şe duyması,

A) İt laf devletler yle d plomat k görüşmeler yapıl-

II. Sovyet Rusya’nın kend rej m n pek şt rmek

masıyla

stemes ,

B) Güney Cephes ’nde yer yer s lahlı mücadele

III. İng l zler n desteğ yle Kafkaslarda yen devlet-

yaşanmasıyla

ler kurulması

C) Hıyanet vatan ye Kanunu’nun çıkarılmasıyla
durumlarından hang ler etk l olmuştur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

D) Türk ordusunun eks kler n n tamamlanmaya
çalışılmasıyla

C) Yalnız III

E) Çerkez Ethem İsyanı’nın çıkmasıyla

E) I, II ve III

5.
2.

15 Mayıs 1919’da İzm r’ n şgal sırasında Yu-

Barış Konferansı’nda TBMM’y aşağıdak dev-

nanlılara lk kurşunu atan Hasan Tahs n aşa-

let adamlarından hang s tems l etm şt r?

ğıdak gazetelerden hang s n n baş yazarıdır?
A) Meşveret

B) Hukukubeşer

D) İradey m ll ye

C) M nber

A) Fevz Paşa

B) Rauf Bey

C) İsmet Paşa

D) Al Fuat Paşa

E) Kazım Karabek r Paşa

E) Volkan

6.
3.

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda ve Lozan

Mudanya Ateşkes Antlaşması sonrası yapıla-

Aşağıdak lerden hang s Kuva-yı M ll ye b rl k-

cak olan barış görüşmeler ne İt laf devletler -

ler n n M ll Mücadele’ye sağladığı yararlar ara-

n n TBMM’n n yanında İstanbul Hükümet ’n

sında göster lemez?

de çağırması aşağıdak lerden hang s n hızlandırmıştır?

A) Ulusal b l nc n canlanmasına katkı sağlamaları
B) Yunan lerley ş n yavaşlatmaları

A) Saltanatın kaldırılmasını

C) Bazı şeh rler düşman şgal nden kurtarmaları

B) Hal fel ğ n kaldırılmasını

D) Suçlu gördükler k ş ler cezalandırmaları

C) 1921 Anayasası’nın lanını

E) İç ayaklanmaların bastırılmasına yardımcı ol-

D) Kuvayım ll ye b rl kler n n kaldırılmasını

maları

E) Cumhur yet n lan ed lmes n

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - I
7.

• Her k taraftan b r n n tanımadığı devletler ara-

10.

sı b r anlaşmayı d ğer de tanımayacaktır.

I. Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada Türk ye’ye,
Ege Adaları s lahsızlandırılarak Yunan stan’a
ver lm şt r.

• Boğazlar konusu Karaden z’e kıyısı olan dev-

II. Yunan stan savaş tazm natı olarak Karaağaç’ı

letler n tems lc ler n n katılacağı b r konferans-

Türk ye’ye verm şt r.

ta ele alınacaktır.

III. Osmanlı Devlet ’nden kalan borçlar, Osmanlı

• “Türk ye” ter m M sakım llî le ç z len sınırları

Devlet ’nden ayrılan devletler arasında pay-

kapsamaktadır.

laştırılmıştır.

Yukarıdak hükümler aşağıdak antlaşmaların

Lozan Barış Antlaşması le lg l olarak yukarı-

hang s nde yer almıştır?

da ver len b lg lerden hang ler doğrudur?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
A) Yalnız I

B) Moskova Antlaşması

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Ankara Antlaşması

C) I ve II

E) I, II ve III

D) Mondros Ateşkes Antlaşması
E) Lozan Barış Antlaşması

11.
8.

TBMM Hükümet ’n n M ll Mücadele yıllarında
mzaladığı lk uluslararası antlaşma aşağıdak lerden hang s d r?

I. Kars Antlaşması
II. Lozan Antlaşması
III. Moskova Antlaşması
Yukarıdak antlaşmalardan hang ler , Sevr Ant-

A) Kars Antlaşması

laşması’nın Boğazlar le lg l hükmünde değ -

B) Gümrü Antlaşması

ş kl k yapılmasını öngören maddeler çer r?

C) Moskova Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

9.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Kurtuluş Savaşı yıllarında Tekal f m ll ye Em r-

12. M ll Mücadele dönem nde TBMM’ye karşı çı-

ler aşağıdak savaşlardan hang s n n sonu-

kan aşağıdak ayaklanmalardan hang s daha

cunda yayınlanmıştır?

uzun sürel olmuştur?

A) I. İnönü Savaşı

A) Del baş Mehmet

B) II. İnönü Savaşı

B) Anzavur

C) Esk şeh r Kütahya Savaşları

C) M ll Aş ret

D) Sakarya Savaşı

D) Rum Pontus

E) Büyük Taarruz

E) Cem l Çeto

YAPRAK TEST

AYT

TARİH

20

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - II

1.

• II. V yana Kuşatması ve bozgunuyla başlayan

4.

Avrupa’dak Türk ger çek lmes n n durması

I. İnönü Savaşı’nın sonuçları le lg l ;
I. Londra Konferansı’nın toplanmasına ortam ha-

• Türk ordusunun Yunanlıların taarruz gücünü

zırlamıştır.

kırması

II. Mustafa Kemal’e “Mareşal” rütbes ver lm şt r.

M ll Mücadeledek bu gel şmeler aşağıdak ler-

III. TBMM tarafından Teşk latıesas Kanunu kabul

den hang s n n sonuçları arasında yer alır?

ed lm şt r.

A) Ged z Muharebeler

b lg ler nden hang ler doğru ver lm şt r?

B) II. İnönü Savaşı

A) Yalnız I

C) Kütahya-Esk şeh r Savaşları

B) Yalnız II

D) I ve III

D) Sakarya Meydan Savaşı

C) I ve II

E) I, II ve III

E) Başkomutanlık Meydan Savaşı
5.

TBMM Hükümet kuruluşunun lk yıllarında b rçok
antlaşma mzalamış ve d plomat k l şk lerde bu-

2.

lunmuştur.

Aşağıdak lerden hang s n n TBMM’de Mustafa Kemal’e karşı olan muhalefet n ş ddetlen-

Aşağıdak lerden hang s TBMM Hükümet ’n n

mes ne etk s olmuştur?

M ll Mücadele dönem nde d plomat k l şk kurduğu devletlerden b r değ ld r?

A) I. İnönü Savaşı

A) İran

B) II. İnönü Savaşı
C) Kütahya-Esk şeh r Savaşları

B) Afgan stan

D) Ermen stan

C) Fransa

E) Gürc stan

D) Sakarya Meydan Savaşı
E) Başkomutanlık Meydan Muharebes
6.

I. Türk ve Yunan kuvvetler arasındak savaş sona erecek.
II. Doğu Trakya, Mer ç Irmağı sınır olmak üzere

3.

Aşağıdak lerden hang s 1921 Londra Konferansı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) M sakım ll ’n n dünya kamuoyuna duyurulması
B) İstanbul Hükümet le Ankara Hükümet ’n n M ll Mücadele etrafında b rleşmes
C) TBMM Hükûmet ’n n İt laf devletler tarafından
resmen tanınması
D) “Türkler barış stem yor, savaşı uzatıyorlar.”
propagandaların etk s z hâle get r lmes
E) Türk m llet n n hang şartlarda barış yapab leceğ n n d le get r lmes

TBMM’ye bırakılacak.
III. Karaağaç savaş tazm natı olarak Yunan stan
tarafından TBMM yönet m ne devred lecek.
IV. İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümet ’n n dares ne bırakılacak
V. Doğu Trakya’dak Yunan kuvvetler 15 gün ç nde çek lecek.
Yukarıdak lerden hang s Mudanya Ateşkes
Antlaşması’nın kapsamında yer almaz?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - II
7.

Lozan Konferansı’nda görüşülen konular; Yuna-

10. Aşağıdak lerden hang s TBMM’ye bağlı kuv-

n stan le Türk ye arasındak problemler ve Türk -

vetler n Doğu Cephes ’nde Ermen lere karşı

ye le d ğer İt laf devletler arasındak sorunlar şek-

kazandığı başarıların sonuçlarından b r d r?

l nde k başlıkta toplanab l r.
A) TBMM’n n Lozan Konferansı’na çağrılması
Buna göre;

B) Mudanya Ateşkes görüşmeler n n başlaması
C) Gümrü Antlaşması’nın mzalanması

I. Boğazlar,

D) Mustafa Kemal’ n Başkomutanlığa get r lmes

II. Kap tülasyonlar,

E) Londra Konferansı’nın toplanması

III. Nüfus Mübadeles (Etabl )
sorunlarından hang ler Yunan stan le Türk ye arasındak problemler grubuna g rer?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

8.

C) Yalnız III

11. Yen Türk Devlet le İt laf devletler arasında
yapılan Lozan Antlaşması’nda aşağıdak lerden

E) II ve III

hang s gündem konusu olmamıştır?
A) Dış borçlar

B) Azınlıklar

C) Patr khane

D) Hal fel k

E) Yabancı okullar

Mustafa Kemal, Erzurum Kongres önces st fa ett ğ askerl k mesleğ ne aşağıdak lerden
hang s yle ger dönmüştür?

12. TBMM tarafından saltanat aşağıdak lerden han-

A) Ged z Muharebeler

g s n n önces nde kaldırılarak k başlı yöne-

B) II. İnönü Savaşı

t m görüntüsüne son ver lm şt r?

C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Muharebes

A) Lozan Barış Konferansı

E) Büyük Taarruz

B) Mudanya Ateşkes Görüşmeler
C) TBMM’n n açılması
D) Teşk latıesas Kanunu’nun çıkarılması
E) Londra Konferansı

9.

I. Nusayb n, C zre ve K l s Türklerde kalacak; k
ay ç nde Türk kuvvetler bu hattın kuzey ne,
Fransız kuvvetler de güney ne çek lecek.
II. İskenderun ve Antakya ç n özel b r yönet m

13.

I. Subay yet şt rme merkezler n n kurulması
II. Kuvayım ll ye b rl kler n n ht yaçlarını M llî Sa-

s stem oluşturulacak.
III. Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu Caber
Kales , Türk toprağı olarak kalacak ve güvenl ğ n de Türk ordusu sağlayacak.

vunma Bakanlığı’nın karşılamaya başlaması
III. F rar ler Hakkında Kanun’un çıkarılması
Yukarıdak lerden hang ler Kurtuluş Savaşı sı-

Yukarıdak lerden hang ler 1921 Ankara Ant-

rasında TBMM’n n düzenl ordu kurma çalış-

laşması’nın kapsamında yer alır?

maları arasında yer alır?

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III
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ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI - I

1.

Cumhur yetç l k lkes le lg l doğru veya yanlış

4.

bazı yargılar şunlardır:

Yen Türk Devlet ’nde görülen;
I. yabancılara a t şletmeler n satın alınması,

I. Ulusal egemenl k ve bağımsızlıkla yakından

II. topraksız köylüye toprak dağıtılması,

lg l d r.

III. dört yılda b r m lletvek l seç mler n n yen len-

II. Öğret m n b rleşt r lmes n savunur.

mes

III. Reş t olan her vatandaşa oy kullanma hakkı

gel şmeler n n M ll yetç l k, Halkçılık ve Cum-

tanır.

hur yetç l k lkeler yle l şk s aşağıdak ler n

IV. Türk kültürünün egemen kılınmasına öncel k

hang s nde doğru olarak gruplandırılmıştır?

ver r.
M ll yetç l k

V. Ekonom k kalkınmanın devlet el yle gerçekleşt r lmes n öngörür.
Bu yargılardan hang ler doğrudur?
A) I ve III

B) III ve IV

D) I, III ve V

2.

C) I, II ve IV

Halkçılık

Cumhur yetç l k

A)

ll

l

lll

B)

l

ll

lll

C)

lll

ll

l

D)

ll

lll

l

E)

l

lll

ll

E) II, IV ve V

Aşağıdak lerden hang s Atatürk dönem nde
yapılan s yas düzenlemelerden b r değ ld r?

5.

“Devlet n d n İslam’dır.” maddes n n 1928 yılında Anayasa’dan çıkarılması aşağıdak lkelerden hang s n n b r gereğ d r?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Hal fel ğ n kaldırılması

A) La kl k

B) Halkçılık

C) Cumhur yet n lan ed lmes

C) Devletç l k

D) M ll yetç l k

D) Kadınlara m lletvek l olma hakkının ver lmes

E) Cumhur yetç l k

E) Tek derecel seç m s stem ne geç lmes

3.

Aşağıdak lerden hang s Yen Türk Alfabes ’n n

6.

Aşağıdak lerden hang s Atatürkçü düşünce

kabul ed lmes n n sonuçları arasında yer alır?

s stem n n özell kler arasında yer almaz?

A) Tekke ve zav yeler n kapatılması

A) Akılcı ve b l msel olma

B) Medreseler n kapatılması

B) Gelenekç toplum yapısını koruma

C) Uluslararası ölçü ve tartı b r mler ne geç lmes

C) Çağdaşlaşmayı esas alma

D) M llet Mektepler n n açılması

D) Demokrat k kurum ve kuralları esas alma

E) Köy Enst tüler n n açılması

E) Türk m llet n n ht yaçlarından doğma

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI - I
7.

Yen Türk Devlet ’n n ekonom de devletç b r
pol t ka uygulamasında;

10. Türk ye Cumhur yet ’nde 1928 yılında;
• İsv çre’den Borçlar Kanunu,

l. ülkedek yerl üret m n temel gereks n mler karşılayamaması,

• Almanya’dan T caret Kanunu,
• İtalya’dan Ceza Kanunu

ll. halkın el nde yeterl sermaye b r k m n n olmaması,
III. Teşv k sanay Kanunu’ndan beklen len sonu-

alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
Bu b lg ler aşağıdak lerden hang s n n gösterges olamaz?

cun alınamaması
durumlarından hang ler n n etk l olduğu sa-

A) Türk ye’n n Avrupa’dan etk lend ğ n n

vunulab l r?

B) Avrupa’dak bazı ülkeler n kend kanunlarını

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) l, II ve III

Türk ye’ye kabul ett rmek sted kler n n
C) Türk ye’n n hukuk alanında arayış ç nde olduğunun
D) Osmanlı kanunlarından vazgeç ld ğ n n
E) Devlet n hukuk altyapısının henüz kend kanunlarını yapab lecek sev yede olmadığının

8.

Aşağıdak lerden hang s Türk kadınının Atatürk dönem nde kazandığı haklardan b r değ ld r?

11. Yen Türk Devlet ’n n la k b r yapıya kavuşturulması ç n yapılan nkılaplar arasında aşağı-

A) Muhtar olma

dak lerden hang s yoktur?

B) Beled ye seç mler ne katılab lme
C) Evlend kten sonra kend soyadını kullanma

A) Saltanatın kaldırılması

D) M lletvek l seç leb lme

B) Şer’ ye ve Evkaf Vekalet ’n n kaldırılması

E) M rasta erkeklerle eş t haklara sah p olma

C) Meden Kanun’un kabul ed lmes
D) Erkanıharb ye Vekalet ’n n kaldırılması
E) Tevh d tedr sat Kanunu’nun kabul ed lmes

9.

I. Tevh d tedr sat Kanunu

12. Atatürk dönem nde gerçekleşt r len aşağıdak
yen l klerden hang s d ğerler nden daha son-

II. İzm r İkt sat Kongres

ra gerçekleşm şt r?

III. Saltanatın kaldırılması

A) Hal fel ğ n kaldırılması

IV. Cumhur yet n lanı
Yukarıdak nkılaplarından hang ler b rb r n
tamamlayıcı n tel kted r?

B) Ankara’nın başkent yapılması
C) Yen Türk Harfler n n kabul ed lmes
D) Kadınlara seçme ve seç lme hakkının tanın-

A) I ve II

B) II ve IV

D) III ve IV

C) II ve III

E) I, II ve IV

ması
E) Tekke ve zav yeler n kapatılması
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ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI - II

1.

– Kabotaj Kanunu le yabancıların el ndek Türk

4.

l manları arasında taşımacılık hakkının alına-

kalkınmamız, m llî bağımsızlığımız ç nde gerçek-

rak Türklere ver lmes

leşecekt r.” kararı aşağıdak ler n hang s nde yer
almıştır?

– Yabancı ş rketler n el nde bulunan dem r yollarının satın alınması

A) I. İzm r (Türk ye) İkt sat Kongres

Bu k durum öncel kle aşağıdak Atatürk lke-

B) Kabotaj Kanunu

ler nden hang s le l şk lend r leb l r?

C) I. Beş Yıllık Sanay Planı

A) La kl k

D) I. Maar f Kongres

B) Cumhur yetç l k

D) M ll yetç l k

2.

Yen Türk Devlet ’nde “Ekonom k gel şmem z ve

C) Halkçılık

E) Teşv k sanay Kanunu

E) Devletç l k

Aşağıdak lerden hang s Türk ye’de 3 Mart

5.

Aşağıdak lerden hang s Türk ye Cumhur yet ’nde toplumdak k l kler n ortadan kaldırılma-

1924’te yapılan yen l kler arasında yer almaz?

sına yönel k b r düzenleme değ ld r?

A) D yanet İşler Başkanlığı’nın oluşturulması

A) Meden Kanun’un çıkarılması

B) Meden Kanun’un yürürlüğe g rmes

B) Medreseler n kapatılması

C) Şer ye ve Evkaf Vekâlet ’n n kaldırılmasıl

C) Ölçü ve tartıların değ şt r lmes

D) Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurulması

D) Tevh d tedr sat Kanunu’nun kabul ed lmes

E) Erkânıharb ye Vekâlet ’n n kaldırılması

E) Arap alfabes yer ne Yen Türk harfler n n kabul ed lmes

3.

I. Beled ye seç mler ne katılma
II. M lletvek l seçme ve seç lme

6.

I. H lafet n kaldırılması

III. İsted ğ mesleğe g reb lme

II. Tekke ve Zav yeler n kapatılması

IV. Muhtar olma

III. Türk Meden Kanunu’nun kabul ed lmes

Cumhur yet Dönem ’nde Türk kadınına yuka-

IV. Medreseler n kapatılması

rıdak haklar aşağıdak ler n hang s nde ver len

V. “Devlet n d n İslam’dır.” bares n n Anayasa’dan

sırayla tanınmıştır?

çıkarılması

A) I, III, II, IV

B) II, I, IV, III

Yukarıdak lerden hang s d ğer yen l kler n ya-

C) III, I, IV, II

D) III, II, IV, I

pılmasını kolaylaştırmıştır?

E) IV, II, I, III

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI - II
7.

Yen Türk Devlet ’nde “La k devlet anlayışı”nı yö-

10. “Ulus alın yazısını doğrudan doğruya el ne aldı ve

net me hâk m kılmak ç n;

ulusal egemenl ğ n b r k ş de değ l, bütün b reyler tarafından seç lm ş vek llerden kurulu b r yüksek

I. h lafet n kaldırılması,

mecl ste tems l ett .”

II. “Devlet n d n İslamdır.” bares n n Anayasa’dan
Atatürk’ün bu sözler le aşağıdak lerden han-

çıkarılması,

g s arasında b r l şk kurulamaz?

III. Türk Tar h ve D l kurumlarının açılması

A) TBMM’n n açılması

düzenlemeler nden hang ler gerçekleşt r lm ş-

B) Saltanatın kaldırılması

t r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

8.

C) Cumhur yet n lan ed lmes

C) I ve II

D) Hal fel ğ n kaldırılması

E) I, II ve III

E) Ankara’nın başkent yapılması

I. Aşar verg s n n kaldırılması
11. 1 Kasım 1922’de kabul ed len b r kanunla salta-

II. Teşv k sanay Kanunu’nun çıkarılması

nat kaldırılmıştır.

III. İş Bankası’nın kurulması
Bu gel şme;
Yen Türk Devlet ’ndek yukarıdak gel şmeler n oluş sırası aşağıdak ler n hang s nde doğ-

I. halkçılık,

ru ver lm şt r?

II. cumhur yetç l k,

A) I, II, III

B) I, III, II

D) III, I, II

III. devletç l k

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

lkeler nden hang ler le lg l d r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II
9.

C) Yalnız III

E) I, II ve III

I. Türk Tar h ve D l Kurultaylarının toplanması
II. Unvan ve lakabların kaldırılması
III. Seçme ve seç lmede verg verme şartının kal12.

dırılması
Yukarıdak düzenlemeler n Atatürk lkeler yle
l şk s aşağıdak ler n hang s nde doğru ver l-

• Kab ne s stem ne geç lmes
• Yürütme gücünün Mecl s’ten alınarak hükûmete ver lmes
• Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmes

m şt r?

Yukarıdak düzenlemeler aşağıdak lerden hanM ll yetç l k

Cumhur yetç l k

Halkçılık

A)

I

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

II

III

I

E)

III

I

II

g s n n sonuçları arasında yer alr?
A) Halk Fırkası’nın kurulması
B) Ankara’nın başkent olması
C) Cumhur yet n lan ed lmes
D) H lafet n kaldırılması
E) 1924 Anayasası’nın kabul ed lmes
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İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA

1.

Atatürk dönem nde çok part l hayata geç lmek

4.

stenmes nde;

I. Kazım Karabek r Başkanlığı’nda kurulmuştur.

I. ulusal egemenl k lkes n tam olarak yerleşt r-

II. Kurulmasında 1929 Dünya Ekonom k Kr z de

me,

etk l olmuştur.

II. halkın görüş ve stekler n n Mecl s’e yansıma-

III. Şeyh Sa d İsyanı’nda rolü olduğu gerekçes y-

sını sağlama,

le kapatılmıştır.

III. hükümet n denetlenmes n sağlama

b lg ler nden hang ler doğrudur?

amaçlarından hang ler etk l olmuştur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

A) Yalnız I

C) I ve II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Atatürk’e göre, m llî dış s yaset n dayandığı lkeler arasında aşağıdak lerden hang s yer al-

Türk ye, Atatürk dönem nde dış s yasette ya-

maz?

şanan aşağıdak sorunların hang s n n çözümünde d ğerler nden farklı b r pol t ka zlem ş-

A) “Yurtta sulh, dünyada sulh” lkes n n şlet lmes

t r?

B) Uluslararası eş tl k prens b ne uyulması

A) Boğazlar

B) Hatay

C) Dünya konjonktürünün göz önünde tutulması

C) Musul

D) Dış Borçlar

D) Gerçekç l ğ n ve aklın ön planda bulundurulması

E) Yabancı Okullar

3.

B) Yalnız II

E) I, II ve III

5.
2.

Terakk perver Cumhur yet Fırkası le lg l ;

D yarbakır ve Elazığ’da yayılan Şeyh Sa t İsya-

E) Demokrat k ve la k yönet mler n desteklenmes

6.

Atatürk Dönem ’nde (1923-1938) Türk ye’n n

nı’na karşı gerekl tedb rler alamaması üzer -

dış pol t kada yaşadığı sorunlar ve lg l dev-

ne başbakanlıktan st fa eden devlet adamı aşa-

letler aşağıdak ler n hang s nde yanlış eşleş-

ğıdak lerden hang s d r?

t r lm şt r?

A) Al Feth Okyar

A) Dış Borçlar

B) İsmet İnönü

B) Musul (Irak Sınırı) - İng ltere

C) Recep Peker

C) Nüfus Değ ş m

- Yunan stan

D) Şükrü Saraçoğlu

D) Hatay

- Fransa

E) Celal Bayar

E) Yabancı Okullar

- Fransa

- ABD

İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
7.

I. İtalya’nın Doğu Akden z’de yayılma s yaset zlemes

10. Kurulduğu lk yıllarda Türk ye’n n M lletler Cem yet ’ne güven duymaması ve cem yete üye

II. Türk ye’n n bell b r süre dış borçlarını ödeyememes
III. Türk ye’n n İslam toplumları üzer nde etk l olan
hal fel ğ kaldırması

olmak ç n çaba göstermemes aşağıdak lerden hang s yle açıklanab l r?
A) M lletler Cem yet ’n n ABD Başkanı W lson’un
lkeler doğrultusunda kurulması

Yukarıdak gel şmelerden hang ler Türk ye’n n
İng ltere ve Fransa le l şk ler n n gel şmes ne

B) Cem yet n dünya barışını sağlamak ç n çalışmalar yapması
C) M lletler Cem yet ’n n çalışmalarında İng lte-

ortam oluşturmuştur?

re’n n etk n ve bel rley c olması
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

D) Almanya’nın M lletler Cem yet ’ne g rmes
E) M lletler Cem yet ’nde kararların oy çokluğu le
alınması

8.

I. Locarno Antlaşması’nın mzalanması
II. Br and-Kellogg Paktı’nın kurulması

11. Türk ye’n n, II. Dünya Savaşı önces aşağıdak g r ş mler nden hang s , d ğerler nden daha

III. M lletler Cem yet ’n n kurulması

sonra gerçekleşm şt r?

Yukarıdak lerden hang ler I. Dünya Savaşı sonrası barışı sürdürmeye yönel k g r ş mler ara-

A) M lletler Cem yet ’ne üye olma

sında yer alır?

B) Balkan Antantı’nı kurma

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

C) Boğazlar Kom syonu’nun kaldırılmasını sağlama
D) Hatay’ı topraklarına katma
E) Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etme

9.

Aşağıdak lerden hang s 1929 Dünya Ekonom k Kr z ’n n Türk ye’ye etk ler arasında yer
almaz?

12. Lozan Barış Antlaşması’nda görüşülen aşağıdak sorunlardan hang s n n Cumhur yet dö-

A) Ekonom de akt f olarak devletç l k lkes uygulanmaya başlanmıştır.

nem nde yen den gündeme geld ğ söylenemez?

B) Teşv k sanay Kanunu çıkarılmıştır.
C) Dış t caret artırmak ç n “kl r ng (k l r ng) s stem ” uygulanmıştır.

A) Musul’un statüsü
B) Kap tülasyonlar

D) M llî İkt sat ve Tasarruf Cem yet kurulmuştur.

C) Dış Borçlar

E) Yerl malı kullanma ve koruma konulu konfe-

D) Boğazlar

ranslar düzenlenm şt r.

E) Sur ye Sınırı
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II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

1.

II. Dünya Savaşı 1939-1945 yılları arasında ya-

4.

şanmıştır.

II. Dünya Savaşı yıllarında yüksek karlılığı verg lend rmek amacıyla Türk ye’de aşağıdak lerden hang s uygulamaya konulmuştur?

Aşağıdak lerden hang s II. Dünya Savaşı’nın
sonuçları arasında yer almaz?

A) Kabotaj Kanunu
B) Toprak Reformu

A) Faş zm ve Naz zm akımlarının tasf ye olması

C) Varlık Verg s

B) SSCB’n n Avrupa’da etk nl ğ n n artması

D) Tekal f m ll ye Em rler

C) M lletler Cem yet Teşk latı’nın kurulması

E) Ödünç Verme ve K ralama Yasası

D) Almanya’nın şgal bölgeler ne ayrılması
E) Japonya dışındak Japonların ülkeler ne ger
dönmes

5.

Aşağıdak lerden hang s II. Dünya Savaşı’nın
Türk ekonom s ne etk ler arasında yer almaz?

2.

II. Dünya Savaşı sürec nde B rleşm ş M lletler
A) Sanay üret m n n ger lemes

Örgütü’nün kurulmasında;

B) I. Beş Yıllık Sanay Planı’nın hazırlanması

I. Atlant k B ld r s ,

C) Tarım alanında ş gücü açığı oluşması

II. Yalta Konferansı,

D) Yüksek enflasyon yaşanması

III. San Franc sco Konferansı

E) Temel tüket m mallarında karaborsa oluşması

gel şmeler nden hang ler n n katkısı olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III
6.

I. Pas f k Cephes
II. Kuzey Afr ka Cephes

3.

Aşağıdak lerden hang s tüm olumsuzluklara
rağmen Türk ye’de “eğ t m öğret m ve kültür” alanında II. Dünya Savaşı sırasında hayata geç -

II. Dünya Savaşı’nda yukarıdak cephelerde asker mücadeleler ön plana çıkan devletler aşağıdak ler n hang s nde b rl kte ver lm şt r?

r len çalışmalar arasında yer alır?
I.
A) M llet Mektepler n n açılması
B) I. Maar f Kongres ’n n toplanması
C) Sek z yıllık zorunlu eğ t me geç lmes
D) Köy Enst tüler n n açılması
E) Ankara D l, Tar h ve Coğrafya Fakültes ’n n
açılması

II.

A) SSCB-ABD

Almanya-İtalya

B) İtalya-Fransa

SSCB-Ç n

C) Almanya-ABD

İng ltere-İtalya

D) ABD-Japonya

İtalya-İng ltere

E) İng ltere-Fransa

Ç n-Japonya

II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
7.

II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında Almanya’nın “Ha-

10. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Kah re Kon-

yat Sahası” s yaset de etk l olmuştur.

feransı’nda görüştüğü l derler aşağıdak ler n
hang s nde b rl kte ver lm şt r?

Almanya “Hayat Sahası” hedef doğrultusunda;
A) Church ll - Roosevelt

I. Polonya,

B) Truman - Church ll

II. Çekoslovakya,

C) Stal n - Truman

III. Sovyetler B rl ğ

D) Stal n - Church ll

ülkeler nden hang ler n şgale g r şm şt r?

E) Roosevelt - Attle

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

11. Müttef kler, “Meşale (Torch) Harekatı”nı aşağıdak ler n hang s nde ver len bölgedek M hver
kuvvetler ne karşı yapmışlardır?
8.

II. Dünya Savaşı önces nde “Berl n-Roma-Tokyo
M hver ” kurulmuştur.

A) Batı Avrupa
B) Kuzey Afr ka

Aşağıdak ler n hang s nde “Berl n-Roma-Tokyo

C) Güney İtalya

M hver ”n oluşturan devletler b rl kte ver lm şt r?

D) Doğu Avrupa
A) İng ltere – Almanya – Japonya
B) SSCB

– Fransa

C) İtalya

– Avusturya – Ç n

E) Pas f k Okyanusu

– ABD

D) Almanya – İtalya

– Japonya

E) İng ltere – SSCB

– ABD

12.

I. Ağustos 1939: Barış cephes oluşturmaya çalışması
II. Haz ran 1941: Saldırmazlık Paktı mzalaması

9.

Aşağıdak ler n hang s ABD ve İng ltere tarafından 1941’de lan ed len Atlant k B ld r s ’n n
hükümler arasında yer almaz?
A) Savaşın b t m nde topyekûn b r s lahsızlanma

III. Ocak 1943: Adana Görüşmeler n yapması
II. Dünya Savaşı sürec nde Türk ye’n n dış pol t kada yukarıdak g r ş mler yaptığı devletler
aşağıdak lerden hang s nde b rl kte ver lm şt r?

gerçekleşt r lecekt r.
B) Doğal kaynaklardan yararlanmada eş tl k sağlanacaktır.
C) B rleşm ş M lletler Güvenl k Konsey ’nde “Beş
Büyükler”e veto hakkı tanınacaktır.
D) Tüm halklara kend ler n yönetecek hükûmet
b ç m n seçme özgürlüğü tanınacaktır.
E) Toprak gen şlemeler ne karşı çıkılacaktır.

I.

II.

III.

A) SSCB

Almanya

İng ltere

B) İtalya

SSCB

Fransa

C) Almanya

İng ltere

SSCB

D) ABD

Japonya

İng ltere

E) İng ltere

Fransa

Almanya
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II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA

1.

Orta Doğu’da barış ve güvenl ğ sağlamak ama-

4.

II. Dünya Savaşı sonunda SSCB, Avrupa ülkele-

cıyla 1955’de Türk ye le Irak arasında mzala-

r nde komün st hükümetler n kurulmasını sağla-

nan, daha sonra İran, İng ltere ve Pak stan’ın

yarak ve destekleyerek etk alanını sürekl gen ş-

da dah l olduğu, Irak’ın çek lmes yle adı “CEN-

letme pol t kası zlem şt r.

TO” olarak değ şen uluşlararası teşk lat aşağıAşağıdak lerden hang s bu devletlerden b r

dak lerden hang s d r?

değ ld r?
A) Balkan Paktı

B) Akden z Paktı

C) Bağdat Paktı

D) Varşova Paktı

E) Br and Kellogg Paktı

A) Polonya

B) Romanya

C) Bulgar stan

D) Yugoslavya
E) Yunan stan

2.

II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve SSCB arasında yaşanan sürekl gerg nl k pol t kası aşa-

3.

5.

Aşağıdak gel şmelerden hang s Türk ye’n n

ğıdak lerden hang s ne neden olmuştur?

NATO’ya üye olmasını kolaylaştırmıştır?

A) Devletlerarası bloklaşmalara

A) Kore’ye asker göndermes

B) Uluslararası l şk lerde yumuşamaya

B) ll. Dünya Savaşı’na f len g rmemes

C) M lletler Cem yet ’n n kurulmasına

C) M lletler Cem yet ’ne üye olması

D) Dünya Ekonom k Kr z ’n n çıkmasına

D) Çok part l hayata geçmes

E) ABD’n n, Monroe Doktr n ’ne dönmes ne

E) Balkan Paktı’nın kurulmasına öncülük etmes

II. Dünya Savaşı sonrasında SSCB’n n yayıl-

6.

Marshall Planı, ABD’n n demokrat k yönet me sa-

macı pol t kasını engellemek amacıyla 1949 yı-

h p olan Avrupa ülkeler n ekonom k yönden kal-

lında oluşturulan NATO’ya karşı, SSCB’n n ön-

kındırma pol t kasıdır. Plan her Avrupa ülkes ne

cülüğünde 1955’te kurulan uluslararası örgüt

Amer kan malı malzeme ve mak ne yardımını kap-

aşağıdak lerden hang s d r?

sıyordu.

A) Varşova Paktı

Aşağıdak lerden hang s Marshall Planı çerçe-

B) CENTO
C) Bağdat Paktı
D) COMECON
E) Bağımsız Devletler Topluluğu

ves nde ekonom k yardım alan ülkelerden b r değ ld r?
A) Belç ka
D) Türk ye

B) Norveç

C) İng ltere

E) Macar stan

