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11 SORU BANKASITARİH

TEST - 1TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Bu soruyu çözerken cesedlerin mumya-
lanmasında yararlanılabilecek bilim dal-
larını dikkate alınız.Yönl

en
di

rm
e

2. Esk  Mısır’da ah ret nancı olup ölümden sonra ha-
yatın sürdüğüne nanılmış ve ölüler mumyalana-
rak mezarlara konulmuştur.

 Bu durum Esk  Mısır’da aşağıdak ler n hang -
s nde b rl kte ver len b l mler n gel şmes nde 
etk l  olmuştur?

A) Tıp ve eczacılık

B) Teoloj  ve astronom

C) Astroloj  ve botan k

D) S mya ve geometr

E) Tıp ve mühend sl k

3. Semra Öğretmen tar h ders nde, öğrenc ler ne Ba-
tı Anadolu’da “pol s” adı ver len şeh r devletler  ku-
ran ve kolon c l k faal yetler nde bulunan İlk Çağ 
uygarlığını sormuştur.

 Öğrenc ler n aşağıdak lerden hang s n  doğru 
cevap olarak vermes  beklen r?

A) H t tler B) Urartular C) İyonlar

               D) Fr gler              E) Asurlar

Koloni: Ülkeleri dışında ele geçirilen top-
rakları kendilerine bağlayarak bazen de 
kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştire-
rek genellikle ticari faaliyetlerde kullan-
mak amacıyla oluşturulan idarelere denir.

Anı
m

sa
tm

a

1. Tar h ders nde sınıf ç  b r etk nl kte öğrenc ler İlk 
Çağ’da Anadolu’da varlık gösterm ş devletler  gös-
teren har tayla lg l  aşağıdak  b lg ler  verm şlerd r.

 Cem l:  Kızılırmak nehr  çevres  ve Kapadokya’da 
H t tler hüküm sürmüştür.

 Yaşar:  Anadolu’nun doğusunda Van Gölü ve çev-
res nde Urartular devlet kurmuştur.

 Ceren:  Fr gler, Sakarya nehr  ve vad s  çevres n-
de yaşamışlardır.

 Yeş m:  İyonlar, Kral Yolu güzergahı üzer nde ve 
Mezopotamya’da b r çok kolon  oluştur-
muşlardır.

 Selma:  L dyalılar, Büyük ve Küçük Menderes hav-
zasında hüküm sürmüşlerd r.

 Buna göre, hang  öğrenc n n verd ğ  b lg  doğ-
ru değ ld r?

A) Cem l B) Yaşar C) Ceren

             D) Yeş m                E) Selma

5. Günümüzden yaklaşık 12 b n yıl önces ne a t olan 
buradak  konut özell ğ  taşımayan yapılar d nî ve 
ay nsel b r amaç taşımaktadır.

 Dünyada tesp t ed len en erken tar hl  d nî m -
mar n n örnekler n  oluşturan bu yerleş m ala-
nı aşağıdak lerden hang s d r?

A) Çayönü      B) Çatalhöyük

C) Al şar       D) Hattuşa

     E) Göbekl tepe

Çözümlü Soru

4. Antropoloj  b l m  aşağıdak lerden hang s  yö-
nüyle tar h araştırmalarına yardımcı olur?

A) Su altındak  buluntuların çıkarılması

B) İnsan ırklarının ncelenmes

C) K tabeler üzer ndek  yazıların okunması

D) Mühürler n değerlend r lmes

E) Yer adlarının araştırılması



12 SORU BANKASITARİH

TEST - 1TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1-D 2-A 3-C 4-B 5-E 6-C 7-E 8-D 9-B 10-A 

9. Vaka (Olay): Somut b lg ler çer r, yer ve zaman 
b ld r r. Başlangıç ve b t ş süreler  bell d r.

 Vakıa (Olgu): Geneld r, sürekl l k göster r, soyut-
tur. Bel rl  b r yer ve zaman söz konusu değ ld r.

 Bu tanımlara göre;

 I. m ll yetç l k f kr n n yaygınlaşması,

 II. Ankara Savaşı,

 III. Anadolu’nun Türkleşmes

 gel şmeler  aşağıdak ler n hang s nde doğru 
gruplandırılmıştır?

Olay Olgu

A) Yalnız I II ve III
B) Yalnız II I ve III
C) Yalnız III I ve II
D) I ve II Yalnız III
E) II ve III Yalnız I

6. Asya Sefer  le Yunan kültürü, Anadolu, Mısır, Pers 
ve d ğer kültürler b rb r yle kaynaşmıştır. Bu saye-
de Doğu ve Batı kültürler n n sentez  olan Hele-
n zm adında yen  b r kültür ortaya çıkmıştır.

 Helen uygarlığının m marı olarak b l nen hü-
kümdar aşağıdak lerden hang s d r?

A) Kral Hammurab   B) Jül en Sezar

C) Büyük İskender  D) Kral M das

                  E) İmparator Augustus

7. I. Barut

 II. Kağıt

 III. Pusula

 Yukarıdak lerden hang ler  Ç nl ler tarafından 
bulunmuş, savaşlar, göçler ve t caret le dün-
yaya yayılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                 E) I, II ve III
10. Bu göçler lk olarak Yunan stan’dan başlamıştır. 

Yunan stan’ın dağlık b r coğrafyaya sah p olması, 
tarım alanlarının yeters zl ğ , nüfus artışı ve kıtlı-
ğın yaşanması bu göçler n nedenler ndend r.

 “Den z Kav mler  Hareket ” olarak da fade ed -
len, MÖ XIII. yüzyıl sonları le MÖ XII. yüzyıl 
başlarında k  aşamada yaşanan göç hareket  
aşağıdak lerden hang s d r?

A) Ege Göçler

B) Kav mler Göçü

C) Amurru (Bab l) Göçler

D) İç Asya göçler

E) Hurr  Göçler

İnsanoğlu, zorunluluklar nedeniyle veya is-
tediği yaşam koşullarına ulaşmak için ya-
şadığı yerleşim yerlerinden ayrılarak yeni 
yerler bulma gayreti göstermiştir.

Anı
m

sa
tm

a

8. Tar h yazıcılığı, tar h n kend s  kadar öneml  b r 
alandır. Çünkü tar h, geçm ş ve geleceğ  merak 
eden nsanın düşünce faal yetler n n öneml  b r 
kısmını oluşturur.

 Buna göre Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını ta-
nıdıkça daha büyük şler yapmak ç n kend nde 
kuvvet bulacaktır.” sözü aşağıdak  hang  tar h 
yazım türü le lg l d r?

A) Araştırıcı tar h yazıcılığı

B) H kayec  tar h yazıcılığı

C) Kronoloj k tar h yazıcılığı

D) Öğret c  (Pragmat k) tar h yazıcılığı

E) Sosyal tar h yazıcılığı

Çözümlü Soru



13 SORU BANKASITARİH

TEST - 2TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1. Doğu Akden z sah l şer d nde yaşayan bu den z-
c  kav m, gem ler n nşası amacıyla gerekl  keres-
tey  tem n etmek ç n gel şm ş b r ormancılık faa-
l yet  de yürütmüştür. Doğu Akden z’de güçlü b r 
t caret f losu oluşturmuş, Kartaca, Mısır, Kıbrıs, 
G r t, Rodos ve S c lya’ya kadar uzanan b rçok yer-
de t caret kolon ler  kurmayı başarmışlardır.

 Yukarıda bazı özell kler  ver len İlk Çağ’ın tüc-
car toplulukları arasında yer alan bu uygarlık 
aşağıdak lerden hang s d r?

A) Fen kel ler B) Asurlar C) H t tler

            D) İyonlar                E) Soğdlar

6. P r  Re s tarafından kaleme alınan K tabıbah-
r ye adlı eser n ncelenmes  ve günümüz Türk-
çes ne aktarılmasında Tar h b l m ;

 I. F loloj ,

 II. Paleograf ,

 III. Arkeoloj

 b l m dallarından hang ler nden yararlanır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                 E) II ve III

Çözümlü Soru

5. Ar stotales’ n dey m yle “değ ş tokuşun zorunlu ge-
rekl l ğ nden para ortaya çıkınca b r başka tarz ka-
zanç becer s  olan t caret ş ” oluştu.

 Aşağıdak  devletlerden hang s  lk kez parayı 
kullanarak “değ ş tokuş” usulüne son verm şt r?

A) H t tler B) L dyalılar C) İyonlar

               D) Fr gler              E) Asurlar

4. – Günümüzden yaklaşık 10 b n yıl önce zeng n 
b tk  örtüsü ve tahıl türünü barındıran bereket-
l  b r ovaydı.

 – Ova, avcılık ç n de deal b r konumdaydı.

 – Yakındoğu’dak  köy yerleşmeler n n lk örneğ  
burada görüldü.

 D yarbakır yakınlarındak  bu yerleş m alanı aşa-
ğıdak ler n hang s d r?

A) Çayönü   B) Çatalhöyük

C) Tuşpa    D) Alacahöyük

     E) Göbekl tepe

3. Neol t k (C lalı Taş) Dev r’de köyler n dış saldı-
rılara karşı korunması ht yacı aşağıdak lerden 
hang s n  ortaya çıkarmıştır?

A) Tarımsal üret me geç lmes n

B) Hayvanların evc lleşt r lmes n

C) Askerl k anlayışının doğmasını

D) Seram k sanatının gel şmes n

E) T car  faal yetler n başlamasını

Bu soruyu çözerken Taş devirlerinin, kul-
lanılan taşların işleniş biçimi ve tekniği-
ne göre isimlendirildiğini dikkate alınız.Yönl

en
di

rm
e

2. Tar h  olayların sınıflandırılmasında;

 I. araştırma ve öğrenmey  kolaylaştırma,

 II. olayları gözlemleyeb lme,

 III. tar h  ver , bulgu ve kanıtları ayrıntılı nceleme

 amaçlarından hang ler  etk l  olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                 E) I, II ve III



14 SORU BANKASITARİH

TEST - 2TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1-A 2-D 3-C 4-A 5-B 6-C 7-A 8-D 9-E 10-E 11-B 

10. Tanım: Tar h; çağlar boyunca yaşamış nsan top-
luluklarının sosyal, kt sad , kültürel, s yas  ve d nî 
faal yetler n , b rb rler yle olan l şk ler n  yer ve za-
man göstererek, sebep-sonuç l şk s  çer s nde 
belgelere dayanarak nceleyen sosyal b r b l md r.

 Durum: Fr gler, Makedonya ve Trakya’dan Bo-
ğazlar yoluyla Anadolu’ya göç eden Trak boyla-
rındandır. Fr g Göçler , MÖ 1200-800 yılları ara-
sında yaşanmıştır.

 Yukarıda ver len durumda tanımda bel rt len;

 I. zaman,

 II. yer,

 III. nsan faal yetler

 ögeler nden hang ler ne değ n lm şt r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                 E) I, II ve III

7. Mezopotamya uygarlıkları farklı kültürlerden etk -
len p dünyanın b r çok yer n  de etk led kler  halde 
Mısır uygarlığı kapalı yapısını uzun süre korumuş-
tur.

 Bu durum Mısır’ın;

 I. etrafının çöl ve den zlerle çevr l  olması,

 II. “tanrı kral” anlayışının ben msenmes ,

 III. kayıtların pap rüslere tutulması

 özell kler nden hang ler  le lg l d r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

              D) I ve III                 E) II ve III

9. Kast s stem , b r k ş n n toplumsal konumunun ya-
şamı boyunca bel rlend ğ  toplumsal b r düzend r. 
H nd stan’da görülen bu s stem n ekonom k kural-
larını d nsel statüler bel rlerd . H ndu nancına gö-
re yaşam, geç c  olarak beden kazanmaktır. İnsa-
nın gelecek yaşamındak  statüsünü bel rleyen 
onun bu hayatındak  eylem ve tutumlarıdır.

 Kast s stem ’nde yer alan sınıflar arasında aşa-
ğıdak lerden hang s  yoktur?

A) Brahmanlar     B) Kşatr yalar

C) Vays yalar     D) Südralar

          E) Patr c ler

Çözümlü Soru

11. • Tüm Akden z havzasına hükmetm şlerd r. Sı-
rasıyla krallık, cumhur yet ve mparatorluk dö-
nemler  yaşanmıştır.

 • İlk dönemlerde çok tanrılı d nlere nanmışlar 
ve tanrılarının heykeller n  yapmışlardır.

 • 313 M lano Fermanı le Hr st yanlığı serbest 
bırakmışlardır.

 Bu b lg ler aşağıdak  mparatorluklardan han-
g s yle lg l d r?

A) Akad B) Roma C) Pers

              D) İskender                E) H t t

İmparatorluk: Farklı ırkları, milletleri ve 
kültürleri yönetimleri altında birleştiren, 
çok uluslu, çok dinli, çok kültürlü yönetim.

Anı
m

sa
tm

a

8. Tar h araştırmalarında ver ler n güven l r olup 
olmadığı ve belgeler n gerçekl ğ n n araştırıl-
ması çalışmalarına ver len s m aşağıdak ler-
den hang s d r?

A) Terk p B) Kaynak Tarama C) Tasn f

              D) Tenk t                  E) Tahl l
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TEST - 3TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

5. İlk Çağ uygarlıkları le lg l  aşağıdak  b lg ler-
den hang s  yanlış eşleşt r lm şt r?

A) Sümerler    →  İlk kez yazılı kültüre geç lmes

B) Fen kel ler  →  İlk alfaben n düzenlenmes

C) Mısırlılar    →   Güneş yılı esaslı takv m n ha-
zırlanması

D) Urartular    →  Matbaanın lk kez kullanılması

E) L dyalılar    →   Maden  paranın kullanılmaya 
başlanması

1. Tar h önces  dönemlerde meydana gelen;

 l. avcılık ve toplayıcılık yapılması,

 ll. t caret n başlaması,

 lll. tekerleğ n cadıyla farklı coğrafyalara göçler n 
artması

 gel şmeler nden hang ler n n toplumlararası 
etk leş me neden olduğu savunulab l r?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) l ve ll                 E) II ve lll

3. Tar hte var olmuş b r devlet n mal  s stem  ve 
ekonom k durumu hakkında b lg  toplamak s-
teyen b r araştırmacı özell kle aşağıdak  b l m-
lerden hang s nden yararlanmalıdır?

A) Paleograf     B) Ep graf

C) Nüm zmat k   D) Arkeoloj

        E) Coğrafya

Bu soruyu çözerken eski paraları incele-
yen bilim dalını dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

6. I. Bakır ve kalay karışımından ok uçları yapılma-
sı

 II. Y yecek saklamak ç n seram kten kaplar ya-
pılması

 III. Doğal volkan k camdan bıçak, ğne ve olta g -
b  aletler yapılması

 Yukarıdak  gel şmeler n oluş sıralaması aşağı-
dak lerden hang s nde doğru olarak ver lm ş-
t r?

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

              D) III., I., II             E) III., II., I.

Çözümlü Soru

4. Aşağıdak lerden hang s n n oluş zamanı d ğer-
ler ne göre daha bel rg nd r?

A) Sultan II. Abdülham t, 19. yüzyılda tahta çık-
mıştır.

B) II. Dünya Savaşı, 1939 yılında başlamıştır.

C) Türk ye’de saltanat 1 Kasım’da kaldırılmıştır.

D) Kadeş Antlaşması, MÖ 13. yüzyılın başında 
yapılmıştır.

E) Fransız İht lal , 1789 yılının Temmuz ayında 
yaşanmıştır.

2. Met n Öğretmen tar h ders nde, öğrenc ler ne Gıl-
gamış, Tufan ve Yaradılış destanlarının hang  İlk 
Çağ uygarlığına a t olduğunu sormuştur.

 Öğrenc ler n aşağıdak lerden hang s n  doğru 
cevap olarak vermes  beklen r?

A) Yunanlılar B) H t tler C) Sümerler

               D) Fr gler              E) Asurlar

Çözümlü Soru
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TEST - 3TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1-E 2-C 3-C 4-E 5-D 6-E 7-A 8-A 9-B 10-B 11-D 

7. Tar h  olaylar öğrenme ve araştırmayı kolaylaştır-
mak ç n; “zaman, mekan ve konu”ya göre sınıf-
landırılır.

 Buna göre;

 I. Tar h Önces  Dev rler,

 II. Anadolu Tar h ,

 III. D nler Tar h

 başlıkları le yazılan eserler n sınıflandırılma-
ları aşağıdak ler n hang s nde doğru yapılmış-
tır?

Zaman Mekan Konu

A) I II III
B) I III II
C) II I III
D) II III I
E) III II I

8. İnsanların tarımla uğraşmalarının öncel kle 
aşağıdak lerden hang s  üzer nde etk l  oldu-
ğu savunulab l r?

A) Yerleş k hayata geç lmes

B) Sınıf farklarının ortaya çıkması

C) T car  faal yetler n başlaması

D) Tar h önces  dev rler n sona ermes

E) S yas  yapılanmaların görülmes

10. 

 Yukarıdak  har tada lk nsan yerleşmeler n n oldu-
ğu “Bereketl  H lal” olarak anılan bölge yeş l renk-
le göster lm şt r.

 Har taya bakılarak “Bereketl  H lal” bölges ne 
aşağıdak  İlk Çağ uygarlıklarından hang s n n 
b r süre egemen olduğu söylenemez?

A) Asurlular

B) İyonyalılar

C) İskender İmparatorluğu

D) Akadlar

E) Roma İmparatorluğu

11. “...Bu sultan esk  hükümdarların yüksek huyları le 
y  ahlaklarının yolunu tak p eder ve onlara ben-
zer. Geçm ş sultanların memnun kalınacak eser-
ler n  kend ne önder ve kılavuz yapmıştır...”

 Mel kşah le lg l  verd ğ  bu b lg ler İranlı tar h-
ç  Ravend ’n n Selçuklu Tar h  adlı eser n  aşa-
ğıdak  hang  tar h yazım türüyle kaleme aldığı-
nı göster r?

A) Araştırıcı tar h yazıcılığı

B) H kayec  tar h yazıcılığı

C) Kronoloj k tar h yazıcılığı

D) Öğret c  (Pragmat k) tar h yazıcılığı

E) Sosyal tar h yazıcılığı

9. İlk Çağ’da kurulan uygarlıkların özell kle göl 
ve akarsu g b  tatlı su kıyılarında yoğunlaşma-
sının temel neden  aşağıdak lerden hang s  ola-
b l r?

A) Avcılık ve toplayıcılığın sürmes

B) Tarıma elver şl  yerler olması

C) Yeraltı kaynaklarının bulunması

D) Balıkçılıkla geç n lmes

E) Dış saldırılara karşı korunaklı olması
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TEST - 4TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

5. Sümerler’de “Ens ” ve “Pates ”, Yunanlılarda  “T -
ran” ve “Arhon” kavramları aşağıdak  alanlar-
dan hang s yle lg l d r?

A) Hukuk B) Eğ t m C) Yönet m

            D) Ekonom                E) Askerl k

1. Yazının cadıyla b rl kte yazılı hâle gelen hukuk 
kurallarının lk örnekler  ---- uygarlığında görülür. 
Baştanrı tarafından hükümdarlığın kend s ne ve-
r ld ğ n  fade eden Kral Urkag na, yolsuzlukları, 
halkın huzursuzluğu ve hoşnutsuzluğunu g dermek 
ç n lk kez b r yazılı kanunname hazırlamıştı.

 Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdak lerden 
hang s  get r lmel d r?

A) Roma B) Bab l C) Sümer

              D) H t t                   E) Yunan

4. Al  öğretmen tar h ders nde “Tanrılarının adına ben- 
zeyen unvanlar kullanan Ç n mparatorları kend -
ler  ç n “Gökler n Vek l ” görüşünü ortaya çıkar-
mışlardır.” dem şt r.

 Al  öğretmen n verd ğ  bu b lg  Ç n uygarlığıy-
la lg l  aşağıdak lerden hang s n n gösterge-
s d r?

A) Hükümranlığın lah  kaynaklı olduğunun

B) Tek tanrıya nanıldığının

C) Türk veraset s stem n n ben msend ğ n n

D) Tüm hükümdarların aynı soydan geld ğ n n

E) Hükümdarların seç mle bel rlend ğ n n

Bu soruyu çözerken İlk Çağ devletlerinde 
gücün meşruiyet kaynağının neler oldu-
ğunu dikkate alınız.Yönl

en
di

rm
e

6. İlk örnekler ne H t tlerde rastlanan Tar h yazı-
cılığının ortaya çıkmasında aşağıdak lerden 
hang s n n etk s  olamaz?

A) İnsanların yaşadıklarını kaydetme ht yacı

B) Araştırmalarda deneysel b l m  yerleşt rme

C) Ed n len deney m ve kazanımları yen  nes lle-
re aktarma amacı

D) Tanrılarına hesap verme steğ

E) Yaşanılan olayları değerlend rme ve yorumla-
ma amacı

3. Persler ülkey  satraplık den len eyaletlere ayırmış, 
H t tler se taşraya başkentten yönet c ler atamış-
lardır.

 Bu uygulamalar;

 I. yönet m  kolaylaştırma,

 II. merkez  otor tey  koruma,

 III. halkı yönet me katma

 amaçlarından hang ler ne yönel kt r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

                D) I ve II               E) II ve III

2. “Dragon, Solon, Kl stenes” hazırladıkları kanun-
larla aşağıdak  uygarlıklardan hang s nde hu-
kuk ve demokras  anlayışının gel şmes ne kat-
kı sağlamışlardır?

A) Yunan B) H t t C) Sümer

               D) Roma              E) Mısır

Çözümlü Soru
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TEST - 4TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1-C 2-A 3-D 4-A 5-C 6-B 7-B 8-B 9-D 10-E 11-E 

9. Aşağıdak lerden hang s  H t t uygarlığı le lg -
l  yanlış b r b lg d r?

A) Ege’den Fırat’a, Karaden z’den Sur ye’ye ka-
dar hâk m yet kurdular.

B) H t t Kralı, aynı zamanda ordu komutanı ve baş 
yargıç d .

C) “Tavananna” den len kral çe, kral adına d nî 
toplantı ve bayramlar düzenleyeb l rd .

D) Hukuk  cezaları Sümer ve Bab ll lere göre da-
ha sert ve acımasız düzenled ler.

E) Ülke ekonom s n n temel  tarım ve hayvancılı-
ğa dayalıydı.

10. Neol t k Dev r nsanlık tar h n n toplayıcık ve avcı-
lıktan yerleş k yaşam ve tarımsal üret me geç ş 
dönem d r.

 Bu gel şme;

 I. nsanların üret m tüket m alışkanlıklarının de-
ğ şmes ,

 II. nsan topluluklarının daha kolay beslenme yol-
ları öğrenmes ,

 III. nüfus artışı yaşanması

 durumlarından hang ler  üzer nde etk l  olmuş-
tur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

              D) I ve III                E) I, II ve III

Bu soruyu çözerken insanların yerleşik ya-
şama geçmesiyle gıda, barınma, güvenlik 
vb. alanlarda elde ettiği kazanımları dik-
kate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

8. Araç-gereçler n yapımında zamanla kullanılmaya 
başlanan doğal volkan k camlara ver len addır. 

 Aşağıdak lerden hang s  araç-gereç yapımı ç n 
deal olup nsanların bıçak, ğne ve olta g b  

aletler yaptığı ham madded r?

A) M krol t B) Obs d yen C) Stupa

            D) Z ggurat               E) Megaron

Çözümlü Soru

11. Tar h  olaylar araştırılırken yazılı ve yazısız kay-
naklardan yararlanılmalıdır.

 Tar h b l m n n yararlandığı;

 I. ferman,

 II. destan,

 III. k l tablet

 kaynaklarından hang ler nde tar hç ler d l b -
l mc lerden destek almalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) I ve II                E) I, II ve III

Çözümlü Soru

7. Esk  b r yerleş m yer nde yapılan araştırmalar-
da ortaya çıkarılan;

   I. topraktan yapılmış kap kacaklar,

  II. saban dem rler  ve oraklar,

 III. tahıl saklama kapları

 bulgularından hang ler , bu bölgede tarım ya-
pıldığına doğrudan kanıt olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

                D) I ve II               E) II ve III
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TEST - 5TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1. Türkler n kullandığı;

 I. M lad ,

 II. H cr ,

 III. On k  Hayvanlı

 takv mler nden hang ler n n lk hal  Türkler ta-
rafından düzenlenm şt r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) I ve II                E) I, II ve III

2. • Sümer tapınakları olan z gguratların gözlem 
ev  olarak da kullanılması

 • Mısırlıların güneş yılına dayalı takv m  hazır-
lamaları

 Yukarıdak  durumlar Sümer ve Mısır uygarlık-
larında aşağıdak  b l m dallarından hang s n-
de çalışmalar yapıldığını göster r?

A) Zooloj  B) Tıp C) Botan k

           D) Astronom              E) Geometr

3. Arkeoloj  b l m  Tar h b l m ne;

 I. Tar h önces  dönemler n aydınlatılması,

 II. toprak altındak  buluntuların gün yüzüne çıka-
rılması,

 III. den zaltında yapılan araştırmalar sonucu ba-
tıkların ncelenmes

 konularının hang ler nde yardımcı olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) I ve II                E) I, II ve III

Çözümlü Soru

5. Es n:

 “H t tlerde kralın yanında soylulardan oluşan b r 
mecl s n de yönet m yetk s  vardır.” dem şt r.

 Hüsey n de bu mecl se,

 I. Pankuş,

 II. Senato,

 III. Kur a

 s mler n n ver ld ğ n  söylem şt r.

 Hüsey n yukarıdak  s mlerden hang ler n  söy-
leseyd  Es n’e doğru b lg  verm ş olurdu?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

                D) I ve III                E) II ve III

Bu soruyu çözerken tarih biliminin bir sos-
yal bilim olduğunu dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

4. Tar h  olaylar; deney ve gözlem yapılarak, genel 
geçer yasa ve kural koyularak araştırılıp açıkla-
namaz.

 Bu durum tar h  olayların;

 I. hem Tar h önces  hem de Tar h  dev rler  araş-
tırma,

 II. tekrarlanamama,

 III. yer ve zaman bel rtme

 özell kler nden hang ler yle doğrudan lg l d r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

               D) I ve II               E) I, II ve III
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TEST - 5TARİH BİLİMİ, UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1-C 2-D 3-E 4-B 5-A 6-A 7-B 8-E 9-C 10-D 

8. Tar h  olayların oluş zamanının b l nmes ;

 I. olaylar arasında neden-sonuç l şk s  kurulma-
sı,

 II. olaylar le lg l  belgelere ulaşılması,

 III. olaylara etk  eden dönem n koşullarının tesp t 
ed lmes

 durumlarından hang ler n  kolaylaştırır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) I ve II                E) I, II ve III

9. Tar h B l m  ün tes n n şlend ğ  derste Beyza Öğ-
retmen öğrenc ler ne şu b lg ler  verm şt r:

 • XIX. yüzyılda tar h yazıcılığında yaşanan de-
ğ ş m n sonucu ortaya çıkmıştır. Tar hç ler, olay-
ları ncelerken “neden ve nasıl oldu?” sorula-
rıyla tar hç l k anlayışını gel şt rm şlerd r.

 • Atatürk’ün “Tar h yazmak, tar h yapmak kadar 
müh md r. Yazan yapana sadık kalmazsa de-
ğ şmeyen hak kat, nsanlığı şaşırtacak b r ma-
h yet alır.” sözü bu anlayışı yansıtır.

 Buna göre Beyza Öğretmen, öğrenc ler ne aşa-
ğıdak  tar h yazıcılığının hang s  hakkında b l-
g  verm şt r?

A) Kronoloj k tar h yazıcılığı

B) H kayec  tar h yazıcılığı

C) Araştırıcı tar h yazıcılığı

D) Öğret c  (Pragmat k) tar h yazıcılığı

E) Sosyal tar h yazıcılığı

10. Oda şekl nde yapılan Urartu mezarlarında ölen b -
r n n yanına eşyaları da konulmuştur.

 Bu gelenek Urartular le lg l  aşağıdak lerden 
hang s n n gösterges d r?

A) Çok tanrılı d nlere nandıklarının

B) Konargöçerlerden etk lend kler n n

C) Maden şlemec l ğ yle uğraştıklarının

D) Ah ret nancına sah p olduklarının

E) Şeh rleşmeye önem verd kler n n

Çözümlü Soru

7. I. L dya paralarının ncelenmes

 II. Kadeş Antlaşması’nın ncelenmes

 III. Roma heykeller n n ncelenmes

 Yukarıdak  çalışmalardan hang ler n  d ploma-
t ka b l m  yapar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) I ve II                 E) II ve III

6. • Hükümler  arasında “Benden başka Tanrı’n ol-
mayacak.”, “Öldürmeyeceks n.”, “Z na etme-
yeceks n.” ve “Çalmayacaksın.” da yer alır.

 • S na Dağı’nda Tanrı tarafından Hz. Musa’ya 
b ld r lm şt r.

 “On Em r” olarak b l nen bu lah  kanunlar aşa-
ğıdak  uygarlıklardan hang s ne a tt r?

A) İbran ler B) Romalılar C) Sümerler

            D) Persler               E) Bab ller

Tarihçiler tarafından ilk tek tanrılı inanç 
sistemi Musevilik olarak kabul edilmek-
tedir.

Anı
m

sa
tm

a
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ÇÖZÜMLER

 Kast s stem : Brahmanlar (d n adamları), Kşatr -
yalar (askerler), Vays yalar (çalışanlar) ve Südra-
lar ( şç ler) sınıflarından oluşurdu. Ayrıca H ndu 
toplumunda s stem n dışında tutulan sosyal sta-
tüde herhang  b r yer  olmayan paryalar da vardı.

 Patr c ler: Roma toplumunda yönet m görev  olan 
Senatoda görev yapan soylu sınıf.

Cevap E

 Şanlıurfa yakınlarındak  Göbekl tepe kazı alanı; 
merkezde k z (T) şekl nde d k l  taş le onu çevre-
leyen taşlar ve duvardan oluşmaktadır. Günümü-
ze kadar keşfed len en erken tar hl  d nî m mar  ör-
nekler  buradadır. Göbekl tepe’de; taş aletler, hey-
keller ve b tk  kalıntıları bulunmuştur. İnsanoğlu-
nun, tarım ve yerleş k hayattan sonra tapınak yap-
tığı şekl ndek  yaygın görüş, Göbekl tepe’n n keş-
f yle tartışmaya açılmıştır.

Cevap E

TEST-1 Soru-5 TEST-2 Soru-9

 Öğret c  (Pragmat k) tar h yazıcılığı: Amaç, ta-
r hî olayları öğrenerek faydalı b r sonuç çıkarmak-
tır. Yan  toplumun yararı ç n geçm şten ders çıka-
rılması veya b reyler n eğ t lmes  amaçlanmıştır. 
Esk  Yunan’a dayanan bu tar h yazıcılığında bazı 
şahs yetler n yaşamına büyük önem ver lm şt r.

 Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha 
büyük şler yapmak ç n kend nde kuvvet bulacak-
tır.” sözü Türk m llet n n geçm ş n  öğrenmes  le 
lg l d r.

Cevap D

TEST-1 Soru-8

 P r  Re s’ n K tabıbahr ye adlı eser n ; d l b l mc ler, 
esk  yazı uzmanları, edeb yatçılar, har tacılar vb. 
uzmanlar tar hç lerle b rl kte nceleyeb l r.

 F loloj : D l b l m . Dünya üzer nde var olmuş d l-
ler  nceler.

 Paleograf : Esk  yazıların okunmasını sağlayan 
b l m dalıdır. Paleografya, tar h boyunca yazıların 
geç rd ğ  evreler  ve özell kler  nceler.

 Arkeoloj : Kazı b l m d r. Arkeologlar, yer n ve su-
ların altındak  kalıntılara ulaşmaya çalışırlar.

Cevap C

TEST-2 Soru-6

 Sümerler, MÖ 3500’lerde yazıyı buldular. K l tab-
letler üzer ne yazılan bu yazının bıraktığı şek ller 
ç v ye benzed ğ nden, Sümer yazısına “ç v  yazı-
sı” dend . Edeb yat alanında öneml  çalışmalarda 
bulunan Sümerler, Gılgamış ve Yaradılış Destanı 
le Tufan Efsanes  g b  eserler oluşturdular.

Cevap C

TEST-3 Soru-2

 İnsanlar ht yaçları ç n sırasıyla taş, toprak ve ma-
den  kullanmışlardır (E seçeneğ ).

 İlk nsanlar, araç-gereçler n  başlangıçta r  ve ka-
ba olarak yontulan taşlardan yapmıştır. Devam 
eden süreçte usta ş  daha kullanılışlı araç-gereç-
ler yapılmıştır (Kabataş, Yontmataş, C lalıtaş De-
v rler ). Zamanla toprağı şleyen nsanoğlu ateşte 
p ş rd ğ  çamuru araç gereç yapımında kullanmış-
tır (seram k, tuğla). B lg  b r k m n n g derek artma-
sı ve gel şen teknoloj  le madenler çıkarılmış ve 
şlenm şt r. İlk olarak bol ve yumuşak olan bakır 
şlenm şt r. Zamanla tunç (bakır ve kalay karışımı) 
kullanılmış ve dem r le madenc l k z rveye çıkmış-
tır (Maden dev rler : Bakır-Tunç-Dem r).

Cevap E

TEST-3 Soru-6
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ÇÖZÜMLER

 “Dragon, Solon ve Kl stenes” Esk  Yunan’da yö-
net c l k yapmışlar ve dönemler nde bazı yasalar 
hazırlamışlardır.

 Dragon Yasaları: Soyluların ayrıcalıklarını koru-
maya yönel kt .

 Solon Yasaları: Soyluların ayrıcalıklarına son ve-
r ld . Doğuştan gelen kölel k kaldırıldı.

 Kl stenes Yasaları: Sınıflar arası farklılıklar kal-
dırıldı. Demokras  anlayışı gel şt .

Cevap A

TEST-4 Soru-2

 Pankuş: H t tlerde as llerden oluşmuş mecl s. Baş-
langıçta kralı denetleme ve gerek rse yargılama 
yetk s ne sah p olan Pankuş, bu yetk ler n  zaman-
la kaybetm şt r.

 Senato: Roma’da patr c lerden seç len yaşlılar 
mecl s ne ver len ad.

 Kur a: Roma’da patr c lerden seç len halk mecl s .

Cevap A

TEST-5 Soru-5

 İlk nsanların araç gereç yapımında kullandıkları 
doğal volkan k camlara Obs d yen den r.

 M krol t: Zamanla araç gereç teknoloj s n n gel ş-
mes yle tahta, kem k ya da boynuzdan da yapılan 
daha küçük yapıdak  aletler.

 Stupa: Man he zm nancının kabulü sonrası ya-
pılan kubbel  Uygur tapınakları.

 Z ggurat: Sümerlerde tanrıları adına yapılan ta-
pınaklara ver len ad.

 Megaron: B r ön g r ş le ger s nde d kdörtgen b r 
salondan oluşan lk ev t pler nden b r .

Cevap B

TEST-4 Soru-8

 Ferman: Yazılı pad şah buyruğu.

 Destan: B r topluma a t sözlü edeb  ve tar h  söy-
lence. Efsane (Ergenekon, Yaradılış Destanı vb.).

 K l tablet: İlk kez Sümerlerde yazı ve kayıtlar ç n 
çamurdan (k l toprak) hazırlanmış yazı nesnes .

 Ferman, destan ve k l tabletler n okunup, açıklan-
ması ve araştırılması ç n f lologlar (d l b l mc ), pa-
leograflar (esk  yazı uzmanları), edeb yatçı ve hu-
kukçulardan yardım alınması gerek r.

Cevap E

TEST-4 Soru-11

 Urartuların oda b ç m nde yapılan mezarların ç -
ne çeş tl  eşyalar koymaları hayatın ölümden son-
ra da devam ett ğ ne nanmaları le lg l d r (D se-
çeneğ ). B rçok İlk Çağ toplumunda çok tanrılı 
nanç olsun olmasın buna benzer uygulamalar gö-
rülmekted r.

 Bundan başka Gök Tanrı nancında da Türkler kur-
gan den len mezarlara çeş tl  eşyalar koyarak ölü-
ler n  defnetm şlerd r.

Cevap D

TEST-5 Soru-10



2. ÜNİTE

İLK TÜRK DEVLETLERİ

Bu ünitede ne var?
 Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları

 Orta Asya’da ve Avrupa’da Kurulan İlk Türk Dev-

letleri

 Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları



İLK TÜRK DEVLETLERİ
ÜNİTESİNDEN SON 6 YILDA NE ÇIKTI?

SORU MODELİ 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Türkler n Tar h Sahnes ne Çıkışları 1

Orta Asya’da ve Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devletler 2 3 2 2 1 3

D ğer Türk Devletler  ve Toplulukları 1
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TEST - 1İLK TÜRK DEVLETLERİ

3. I. Ç n egemenl ğ  altına g rmek stemeyen Türk 
boylarının Orta Asya dışına göç etmes

 II. Uygurların kabul ett kler  d nlere a t ter mler n 
Türkçe karşılıklarını kullanmaları

 III. Türkler n Ç n çler ne yerleşmeler ne z n ver l-
memes

 Yukarıdak lerden hang ler  Türk devletler n n 
ulusal k ml kler n  korumaya önem verd kler -
n  göster r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

              D) II ve III                 E) I, II ve III

4. Yarı göçebe hayat süren Türk topluluklarında ge-
nell kle küçük ve kolay taşınab l r eşyalar kullan-
mıştır.

 Bu durumun aşağıdak  Türk devletler nden han-
g s n n dönem nde değ şmeye başlamıştır?

A) Uygurlar    B) Kök Türkler

C) Kumanlar   D) Avarlar

                       E) Asya Hunları

Bu soruyu çözerken Türk veraset anlayı-
şını dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

1. l. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının be-
n msenmes

 ll. Sık sık taht kavgalarının yaşanması

 llI. İpek Yolu hak m yet  ç n Ç n’le mücadele ed l-
mes

 lV. Gök Tanrı nancının ben msenmes

 İlk Türk devletler ne a t yukarıdak  durumlar-
dan hang ler  arasında neden sonuç l şk s  
vardır?

A) I ve ll B) l ve Ill C) ll ve lll

              D) II ve IV              E) llI ve IV

Çözümlü Soru

5. – Orta Asya’nın en esk  kültürüdür.

 – Türk kültürünün öneml  b r unsuru olan at, lk 
defa bu kültürde görülmüştür.

 Yukarıda bazı b lg ler  ver len Orta Asya kültür 
merkez  aşağıdak lerden hang s d r?

A) Anav Kültürü

B) Andronova Kültürü

C) Karasuk Kültürü

D) Afanesyevo Kültürü

E) Tagar Kültürü

Bozkırın sert yapısı, bölgede yaşayan ka-
vimlerin yaşam tarzını etkilemiştir.

Anı
m

sa
tm

a

2. – Orta Asya; Gob , Taklamakan, Karakum g b  
çöllerden, gen ş bozkırlardan ve ıssız düzlük-
lerden oluşur.

 – Büyük b r bölümü kapalı havza olan Orta As-
ya’da yer yer yüksekl ğ  7.000 metrey  aşan sı-
radağlar, büyük çukurlar ve göller yer alır.

 Orta Asya’nı bu şartları lk Türk toplumlarının 
aşağıdak  özell kler nden hang s  üzer nde et-
k l  olmuştur?

A) Sosyal devlet anlayışını ben msemeler

B) Yerleş k yaşama geçmeler

C) Ah ret nancına sah p olmaları

D) Konargöçer hayat tarzını ben msemeler

E) Farklı d nler ben msemeler
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TEST - 1İLK TÜRK DEVLETLERİ

1-A 2-D 3-E 4-A 5-A 6-E 7-B 8-C 9-E 10-C 11-B 

Bu soruyu çözerken ilk Türk toplumları-
nın yaşam tarzını dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

7. İlk Türk devletler nde uzun sürel  hap s ceza-
ları olmamasının neden  aşağıdak lerden han-
g s  olab l r?

A) Ülken n hanedan üyeler n n ortak malı olarak 
görülmes

B) Yarı göçebe yaşam tarzının ben msenmes

C) Yazılı hukukun gel şmem ş olması

D) Gök Tanrı nancının ben msenmes

E) Bağımsızlığa önem ver lmes

10. Halk arasındak  davalara; Müslüman, Hr st -
yan, Şaman st ve Musev lerden oluşan b r ha-
k mler kurulunun baktığı Türk devlet  aşağıda-
k lerden hang s d r?

A) Uygurlar       B) Kök Türkler

C) Hazarlar      D) Türgeşler

                       E) Avrupa Hunları

Çözümlü Soru

11. İlk Türk devletler nde; şanyü, tanhu, yabgu, l-
teber, d kut, erk n g b  unvanları aşağıdak ler-
den hang s  kullanmıştır?

A) Vez rler    B) Hükümdarlar

C) Hatunlar   D) Boy beyler

                       E) D n adamları

9. 

 Yukarıdak lerden hang s n n açıklaması, kar-
şısında yanlış olarak ver lm şt r?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Balbal Kurganların üzer ne d k len taş 
veya ağaçtan yapılmış nsan 
şekl nde heykeller.

II. Töre İlk Türk devletler nde sözlü hu-
kuk kuralları.

III. Şaman İlk Türk toplumlarında d n 
adamlarına ver len s m.

IV. Kurultay İlk Türk toplumlarında devlet ş-
ler n n görüşüldüğü mecl s.

V. Yabgu İlk Türk devletler nde verg  me-
muru.

6. I. Tar hte Türkler n kurduğu lk teşk latlı devlet ol-
muştur.

 II. 744 yılında Kutluk B lge Kül Kağan tarafından, 
merkez  Karabalgasun olarak kurulmuştur.

 III. Emev lerle mücadele ederek Arapların Orta 
Asya’da hâk m yet kurmasını engellem şlerd r.

 Yukarıda bazı b lg ler  ver len lk Türk devlet-
ler  aşağıdak ler n hang s nde sırasıyla ver l-
m şt r?

I. II. III.

A) Hun Türgeş Kök Türk
B) Kök Türk Uygur Hun
C) Uygur Türgeş Kök Türk
D) Kök Türk Hun Hazar
E) Hun Uygur Türgeş

8. Orta Asya’da kurulan lk Türk devletler , boy b rl -
ğ  şekl nde ortaya çıkmıştır. 

 Aşağıdak lerden hang s  bu b rl ğ  oluşturan 
sosyal yapılardan b r  değ ld r?

A) Oguş B) İl C) Ordu

               D) Budun              E)  Urug
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6. Aşağıdak lerden hang s  İlk Türk devletler nde 
görülen yarı göçebe yaşamın b r sonucu de-
ğ ld r?

A) Temel geç m kaynağının hayvancılık olması

B) M mar n n gel şmemes

C) Sanat eserler n n taşınab l r malzemelerden 
oluşması

D) Yönet mde k l  devlet teşk latının uygulanması

E) Uzun sürel  hap s cezalarının görülmemes

5. I. Tapınak ve saraylar yapma

 II. Kend ne özgü alfabe kullanma

 III. Sulama kanalları açma

 Yukarıdak lerden hang ler  Uygurlar dönem n-
de gerçekleşm şt r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                E) I, II ve III

1. “Zaferler m z, yaşayış tarzımızdan ler  gel r. Kuv-
vetl  zamanlarımızda ordular sevk eder, akınlar 
yaparız; zayıf sek bozkırlara çek l r, mücadele 
eder z.” sözü  aşağıdak  Türk devlet adamların-
dan hang s ne a tt r?

A) Mete Han

B) Att la

C) B lge Kağan

D) Mukan Kağan

E) Vez r Tonyukuk

Çözümlü Soru

2. Uygurların, yaşam tarzlarında bel rg n değ ş k-
ler olmasında;

 I. Man he zm d n n  ben msemeler ,

 II. yönet mde veraset anlayışını uygulamaları,

 III. ordularını onlu s steme göre düzenlemeler

 özell kler nden hang ler  etk l  olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

               D) I ve II                 E) I, II ve III

Toplumsal sınıfl aşma, toplumda servet, 
soy, eğitim ve mesleksel statü bakımın-
dan insanların diğerlerinden ayrılmasıdır.

Anı
m

sa
tm

a

3. İlk Türk toplumlarında toprağa dayalı zeng n 
b r sınıfın oluşmaması Türkler n aşağıdak  özel-
l kler nden hang s yle açıklanab l r?

A) Ordu m llet anlayışını ben msemeler yle

B) Hatunların devlet yönet m ne katılmasıyla

C) Sanata lg  duymalarıyla

D) Göçebe yaşam tarzını ben msemeler yle

E) Gök Tanrı nancının ben msenmes yle

Bu soruyu çözerken ilk Türk devletlerinde 
gücün meşruiyet kaynağını dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

4. İlk Türk devletler nde yönetme yetk s n n hüküm-
darlara Gök Tanrı tarafından ver ld ğ ne nanılmış 
ve bu yetk ye de “Kut” den lm şt r.

 İlk Türk devletler ndek  bu anlayış aşağıdak -
lerden hang s ne neden olmuştur?

A) Teokrat k yönet m esasının uygulanması

B) Hanedan üyeler n n tahtta hak dd a etmes

C) Yerleş k hayata geç lmes

D) Sosyal devlet anlayışının ben msenmes

E) Ç n le sürekl  savaşlar yapılması
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1-C 2-A 3-D 4-B 5-E 6-D 7-A 8-A 9-E 10-C 11-A 12-B 

Bu soruyu çözerken ilk Türk devletlerinin 
kurulduğu bölgeleri dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

8. l. Hunlar

 ll. Kök Türkler

 lll. Uygurlar

 Yukarıdak  Türk toplumlarından hang ler  hem 
Asya’da hemde Avrupa’da devlet kurmuşlar-
dır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                    E) II ve III

Çözümlü Soru

7. – Mukan Kağan zamanında devlet her yönüyle 
parlak b r dönem yaşamıştır. 

 – 630 yılında Ç n hâk m yet ne g rerek yaklaşık 
50 yıl Ç n esaret nde yaşamışlardır.

 Yukarıda bazı özell kler  ver len Türk devlet  
aşağıdak lerden hang s d r?

A) Kök Türkler   B) Kırgızlar

C) Hazarlar    D) Türgeşler

                           E) Avarlar

9. – Anatol os Antlaşması

 – Margus Antlaşması

 B zans le yukarıdak  antlaşmaları mzalayan 
Türk devlet  aşağıdak lerden hang s d r?

A) Kök Türkler     B) Avarlar

C) Uygurlar      D) Türgeşler

                         E) Avrupa Hun

Türkiye: Türklerin yaşadığı, hâkim oldu-
ğu coğrafyalara veya kurdukları devlet-
lere verilen bir addır.

Anı
m

sa
tm

a

12. Türk ye kel mes , lk olarak VI. yüzyılda B zans 
kaynaklarında aşağıdak lerden hang s  ç n kul-
lanılmıştır?

A) Anadolu   B) Orta Asya

C) Orta Doğu  D) Kafkaslar

                 E) Karaden z’ n Kuzey

11. Aşağıda ver len kavramların hang s  İslam -
yet’ten öncek  Türklerle lg l  değ ld r?

A) Kadı B) Turan Takt ğ  C) Şanyü

           D) Kurultay              E) Kotuz

Çözümlü Soru

10. Ün vers te tar h bölümü son sınıf öğrenc s  olan 
Ahmet ün vers te b t rme tez n  “İslam yet’ten ön-
cek  Türk sanatına a t eserler” hakkında hazırla-
mayı stemekted r.

 Buna göre Ahmet aşağıdak lerden hang s n  
b t rme tez ne konu olarak seçemez?

A) Orhun Yazıtlarını

B) At eyer takımlarını

C) Kümbetler

D) Altın elb sel  adam zırhını

E) Pazırık halısını
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2. I. Orhun Yazıtlarının oluşturulması

 II. Man  d n n n kabul ed lmes

 III. Kağıt ve matbaanın kullanılması

 Yukarıdak lerden hang ler  Uygurlar dönem n-
de gerçekleşm şt r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) II ve III                  E) I, II ve III

4. Türk tar h nde görülen;

 I. İstanbul’un k  kez kuşatılması,

 II. Slavların devlet örgütlenmes  ve askerl k ko-
nularında etk lenmes ,

 III. Türkler arasında İslam yet’ n yayılması

 gel şmeler nden hang ler  Avarlar le lg l d r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                 E) II ve III

Çözümlü Soru

5. Kök Türkler, aşağıdak  özell kler nden hang -
s yle d ğer Türk devletler nden ayrılır?

A) Bell  b r hanedan tarafından yönet lme

B) Türk adıyla kurulan lk devlet olma

C) Gök Tanrı nancını ben mseme

D) Orta Asya’da kurulma

E) Boylar federasyonu şekl nde örgütlenme

Bu soruyu çözerken Orta Asya’da kuru-
lan Türk devletlerinin kuruluş sıralama-
sını dikkate alınız.Yönl

en
di

rm
e

1. – Orta Asya Türk tar h n n lk büyük devlet  ol-
muşlardır. 

 – Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan top-
lulukları lk kez b r bayrak altında toplamış-
lardır.

 Yukarıda bazı özell kler  ver len Türk devlet  
aşağıdak lerden hang s d r?

A) Asya Hun      B) Karahanlılar

C) Uygurlar       D) Türgeşler

                          E) Kök Türkler

3. l. Türk tar h ne a t k tabeler bırakma

 ll. Kend ler ne özgü alfabe kullanma

 lll. Orta Asya Türkler n  tek bayrak altında topla-
ma

 Yukarıdak lerden hang ler  Kök Türkler n özel-
l kler  arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

              D) I ve III                  E) I, II ve III

VI. yüzyıla ait Yenisey Yazıtları Kök Türk 
alfabesinin ilk şeklini, Orhun Kitabeleri ise 
en gelişmiş hâlini göstermektedir.

Anı
m

sa
tm

a

6. İlk Türk devletler ne a t aşağıdak  belgelerden 
hang s  d ğerler nden daha esk  b r tar he a t-
t r?

A) Orhun Yazıtları

B) Anatol os Antlaşması

C) Yen sey Yazıtları

D) Margus Antlaşması

E) Karabalgasun Yazıtı
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TEST - 3İLK TÜRK DEVLETLERİ

1-A 2-D 3-E 4-C 5-B 6-C 7-E 8-D 9-A 10-C 11-D 12-E 

Bu soruyu çözerken ilk Türk devletlerinin 
siyasi ve sosyokültürel özelliklerini dikka-
te alınız.Yönl

en
di

rm
e

10. Aşağıdak lerden hang s  lk Türk devletler  le 
lg l  doğru b r b lg  değ ld r?

A) Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve Osmanlı g b  m-
paratorluklar kurmuşlardır.

B) Türkler tarafından oluşturulan Orhun K tabe-
ler  Kök Türklere a tt r.

C) Türk boyları arasında şeh rc l k faal yetler n  lk 
kez Hunlar başlatmıştır.

D) Karluklar, Talas Savaşı’nda Ç nl lere karşı Müs-
lüman ordusunun yanında yer almışladır.

E) Türklerde kağan olab lmek ç n Gök Tanrı ta-
rafından kut ver lm ş b r a leye mensup olmak 
gerek r.

8. İlk Türk devletler nde devlet n doğu ve batı şek-
l nde dar  bölgelere ayrılarak yönet lmes ne 
ver len s m aşağıdak lerden hang s d r?

A) Onlu s stem 

B) Ün ter devlet anlayışı

C) Sosyal devlet anlayışı

D) İk l  teşk lat

E) Merkez yetç  yönet m

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve 
kaynağını geleneklerden alan sözlü hukuk 
kuralları denilen “töre” oluşturmuştur.

Anı
m

sa
tm

a

9. Aşağıdak lerden hang s  lk Türk devletler n n 
özell kler  arasında yer almaz?

A) Şer’  hukuk kurallarını ben mseme

B) Yaygın olarak göçebe yaşamı ben mseme

C) Ölüler n  Kurgan den len mezarlara koyma

D) Boylar federasyonu şekl nde örgütlenme

E) Ordu m llet anlayışını ben mseme

12. I. Kurgan

 II. Kut nancı

 III. Töre

 İlk Türk toplumları le lg l  yukarıdak  kavram-
ların sosyal düzen, d n  nanış ve egemenl k 
anlayışına göre doğru sıralanış b ç m  aşağı-
dak ler n hang s nde ver lm şt r?

A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III

             D) II, III, I                E) III, I, II

Çözümlü Soru

7. Türk adının anlamı le lg l  ver len;

 I. Ç n kaynaklarına göre “m ğfer”,

 II. Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”,

 III. Z ya Gökalp’e göre “kanun ve n zam sah b ” 
anlamına gelmekted r.

 b lg ler nden hang ler  doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

              D) II ve III                E) I, II ve III

11. Aşağıdak lerden hang s  İslam yet’ten öncek  
Türklerde hakanın erkek çocukları ç n kulla-
nılan b r ter md r?

A) Tudun B) Kurgan C) Şaman

              D) T g n                  E) Aygucı
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Bu soruyu çözerken ilk Türk devletlerinde 
sanat, din ve yönetim alanlarında kulla-
nılan kavramları dikkate alınız.Yönl

en
di

rm
e

1. I. Hayvan Üslubu

 II. Yabgu

 III. Şaman

 İlk Türk devletler yle lg l  yukarıdak  kavram-
ların sanat, d n ve yönet m alanlarıyla l şk s  
aşağıdak ler n hang s nde doğru olarak grup-
landırılmıştır?

Sanat D n Yönet m

A) I II III
B) I III II
C) II I III
D) II III I
E) III II I

5. Aşağıdak lerden hang s  Türgeşler le lg l  doğ-
ru b r b lg d r?

A) Musev l ğ  kabul etm şlerd r.

B) Anadolu’yu Sasan  st lasına karşı korumuş-
lardır.

C) İslam orduları le mücadele etm şlerd r.

D) Mahkemeler nde farklı d nlere a t yargıçlar bu-
lundurmuşlardır.

E) Slavların Karaden z’e ve Balkanlara nmes n  
engellem şlerd r.

3. İlk Türk devletler nde ben msenen egemenl k 
anlayışıyla lg l  ver len;

 I. Türk kağanı h çb r zaman tanrı-kral sayılma-
mıştır.

 II. Devlet  yönetme yetk s n n kağana, Gök Tan-
rı tarafından ver ld ğ ne nanılmıştır.

 III. Kut, kan yoluyla geçt ğ  ç n bütün hanedan 
üyeler  kağan olma hakkına ve yetk s ne sa-
h pt r.

 b lg ler nden hang ler  doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

                D) II ve III               E) I, II ve III

Federatif Devlet: Bu sistemin içerisindeki 
devletler, kendi iç işlerinde istedikleri gi-
bi kararlar almakta özgürdür ancak dış 
işlrinde ortak kanunları uygulamak du-
rumundadırlar. 

Anı
m

sa
tm

a

2. Aşağıdak lerden hang s  lk Türk devletler nde 
federat f yönet m anlayışının uygulandığına 
kanıt olarak göster leb l r?

A) Hatunun devlet yönet m nde etk l  olması

B) El  s lah tutan herkes n asker sayılması

C) Ç n’ n baskı altında tutulması

D) Yazısız hukuk kurallarının ben msenmes

E) Ülken n doğu ve batı d ye k  dar  b r me ayrı-
larak yönet lmes

4. Aşağıdak lerden hang s  Avrupa Hunları le l-
g l  doğru b r gel şme değ ld r?

A) Balam r dares nde batıya doğru göç etm şler-
d r.

B) Balam r’den sonra hükümdar olan Uldız, Hun 
dış pol t kasının ana hatlarını bel rlem şt r.

C) Rua’dan sonra hükümdar olan Att la devlete 
en parlak dönem n  yaşatmıştır.

D) Att la, İstanbul’u k  kez kuşatmıştır.

E) Att la, Doğu Roma’yı verg ye bağlamıştır.
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1-B 2-E 3-E 4-D 5-C 6-A 7-D 8-C 9-D 

6. – Günümüz Avrupa m lletler n n temeller  atılmış-
tır. 

 – Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üze-
re k ye ayrılmıştır.

 – Avrupa’da feodal te güç kazanmış ve skolas-
t k düşünce gel şm şt r.

 Yukarıda ver len gel şmelere neden olan olay 
aşağıdak lerden hang s d r?

A) Kav mler Göçü

B) Kürşad İsyanı

C) Att lanın Balkan Sefer

D) Yüzyıl Savaşları

E) Moğol İst lası

8. Aşağıdak lerden hang s  lk Türk devletler  le 
lg l  doğru b r b lg  değ ld r?

A) Kağan ülkey  dare eder, töre koyab l r ve ge-
rekt ğ nde yargılama da yapar.

B) Devlet  yönetme yetk s n n kağana, Gök Tan-
rı tarafından ver ld ğ ne nanılmıştır.

C) Hanedan üyeler ne Kurultay’a katılma hakkı 
tanınmamıştır.

D) El  s lah tutan herkes savaş zamanı orduya 
katılmıştır.

E) Boy beyler  seç mle bel rlenm şt r.

Bu soruyu çözerken ilk Türk devletlerinde 
idari sistemin temellerini dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

9. – Türklere a t en esk  kültür bölges  olarak kabul 
ed lmekted r.

 – Çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kem k ğ-
neler, bakır eşyalar, bas t çömlekler bu kültü-
rün bell  başlı eserler d r.

 Yukarıda bazı b lg ler  ver len Orta Asya kültür 
merkez  aşağıdak lerden hang s d r?

A) Anav Kültürü

B) Andronova Kültürü

C) Karasuk Kültürü

D) Afanesyevo Kültürü

E) Tagar Kültürü

Çözümlü Soru

7. 

 İlk Türk devletler  le lg l  yukarıdak  eşleşt r-
melerden hang s  yanlış olarak ver lm şt r?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

I. Avarlar Asya Hunlarının yıkılmasından 
sonra IV. yüzyıl sonlarında, Mo-
ğol stan’da devlet kurmuşlardır.

II. Türg şler Kend  adlarına para bastırmış-
lardır.

III. Hunlar Kav mler Göçü’ne neden olmuş-
lardır.

IV. Uygurlar İlk Türk alfabes n  oluşturmuş-
lardır.

V. Hazarlar Musev l ğ  ben mseyen tek Türk 
topluluğu olmuşlardır.

Çözümlü Soru
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ÇÖZÜMLER

TEST-1 Soru-5

 Anav Kültürü (MÖ 4000-MÖ 1000): Anav günü-
müzde Aşkabat’ın güneydoğusunda b r yerleş m 
bölges d r. Bu yerleş m sahasında yapılan kazılar-
da ortaya çıkan seram k örnekler n n, bozkır kö-
kenl  b r halka, özell kle de Türklere a t olduğu dü-
şünülmekted r. Türk kültürünün öneml  b r unsuru 
olan at, lk defa bu kültürde görülmüştür. Orta As-
ya’nın en esk  kültürüdür.

Cevap A

 İlk Türk devletler nde hükümdarlara; şanyü, tan-
hu, han, yabgu, lteber, d kut, erk n ve kağan g b  
unvanlar ver lm şt r. Hunlardan t baren Türklerde 
bazı hükümdarlık semboller  de görülmekted r. 
Bunlar; taht, davul, otağ, kotuz, tuğ ve yaydır.

Cevap B

TEST-1 Soru-11

 Uygur hükümdarı Bögü Kağan, Man he zm d n n  
kabul etm şt r. Uygurlar Man he zm d n n n etk s y-
le yerleş k yaşama geçm ş ve bu d n n etk s yle 
yaşam tarzlarında bel rg n değ ş kler olmuştur. Uy-
gurları harekets zl ğe, et yememeye, savaş yap-
mamaya teşv k eden bu d n onların savaşçı özel-
l kler n n zayıflamasına neden olmuştur. Fakat son-
radan Uygurların b l m, sanat ve edeb yattak  ler-
lemeler ne etk  etm şt r.

Cevap A

TEST-2 Soru-2

 Tar hte Türk adını lk kullanan devlet olan Köktürk-
ler, Orta Asya’da Büyük Hun Devlet ’nden sonra 
kurulan k nc  büyük Türk devlet d r. Mukan Kağan 
zamanında devlet her yönüyle parlak b r dönem 
yaşamıştır. Kök Türkler; 630 yılında Ç n hâk m -
yet ne g rerek yaklaşık 50 yıl Ç n esaret nde ya-
şamışlardır. Kutluk Kağan önderl ğ nde 682 yılın-
da II. Kök Türk (Kutluk) Devlet  kurulmuştur.

Cevap A

TEST-2 Soru-7

 Kümbet, Selçuk Türkler nde (Türk İslam devletle-
r ) öneml  k ş ler ç n yapılan anıt mezarlardır (Tür-
be). Gövdeler  yuvarlak veya çok köşel , ka dele-
r  se kare şekl nded r. Kümbetler; Türk çadır sa-
natının taşa ve mermere yansıyan örnekler d r. İlk 
Türk toplumlarında kümbet değ l Kurgan adlı me-
zarlar vardır. Dolayısıyla İslam yet’ten öncek  Türk 
sanatına a t eserler arasında kümbet yer almaz.

Cevap C

TEST-2 Soru-10

 Tar hte Türk sözcüğünü devlet adı olarak kullanan 
lk devlet Köktürklerd r. Kök Türkler Orta Asya’da 
Büyük Hun Devlet ’nden sonra kurulan k nc  bü-
yük Türk devlet d r. Ç n kaynaklarına göre Kök-
türkler n ataları Hunlardır. Kök Türkler, “Türk adıy-
la kurulan lk devlet olma” özell ğ yle d ğer Türk 
devletler nden ayrılır.

Cevap B

TEST-3 Soru-5
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ÇÖZÜMLER

 İlk olarak Avrasya’da görülen Türkler  araştıran b -
l m nsanları, bu kad m m llet n adını en esk  tar hî 
kaynaklarda aramıştır. Türk adına, gerek kaynak-
larda gerekse araştırmalarda çeş tl  anlamlar ve-
r lm şt r. Türk adı; Ç n kaynaklarına göre “m ğfer”, 
Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”, A. Wam-
bery’e (Vambrey) göre “türemek”, Z ya Gökalp’e 
göre “kanun ve n zam sah b ” anlamına gelmek-
ted r. Türk adına, çeş tl  anlamlar ver lmes ne rağ-
men “güç, kuvvet” anlamına geld ğ  1911’de ya-
yınlanan esk  b r Türkçe met nden anlaşılmıştır.

Cevap E

TEST-3 Soru-7

 İlk Türk devletler  le lg l  I., II., III. ve V. öncüller-
de ver len eşleşt rmeler doğrudur. İlk Türk alfabe-
s n  oluşturan Uygurlar değ l Kök Türklerd r. Kök 
Türk alfabes  Türkler n kullandıkları lk alfabed r. 
VI. yüzyıla a t Yen sey Yazıtları bu alfaben n lk 
şekl n , Kök Türk K tabeler  se en gel şm ş hâl n  
göstermekted r.

Cevap D

TEST-4 Soru-7

 Afanesyevo Kültürü (MÖ 2500-MÖ 1700): Türk-
lere a t en esk  kültür bölges  olarak kabul ed lmek-
ted r. Altay-Sayan Dağları’nın güneybatı bölges n-
de (M nus nsk Bölges ), buluntu yer ne bağlantılı 
olarak Afanesyevo adıyla b l n r. Çakmak taşından 
ok uçları, bıçaklar, kem k ğneler, bakır eşyalar, 
bas t çömlekler bu kültürün bell  başlı eserler d r.

Cevap D

TEST-4 Soru-9



3. ÜNİTE

İSLAM TARİHİ
VE UYGARLIĞI

(13. YÜZYILA KADAR)

Bu ünitede ne var?
 İslamiyet’in Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi

 Dört Halife Dönemi (632-661)

 Emeviler ve Abbasiler Dönemi



İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)
ÜNİTESİNDEN SON 6 YILDA NE ÇIKTI?

SORU MODELİ 2018 2017 2016 2015 2014 2013

İslam yet’ n Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönem 1 1

Dört Hal fe Dönem  (632-661) 1

Emev ler ve Abbas ler Dönem 2 1 1
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TEST - 1İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

1. Hz. Muhammed Dönem ’nde gerçekleşen;

 I. Hudeyb ye Barışı,

 II. Hendek Savaşı,

 III. Huneyn Sefer ,

 IV. Mekke’n n Feth

 olaylarının kronoloj k sıralaması aşağıdak le-
r n hang s nde doğru olarak ver lm şt r?

A) I, II, IV ve III     B) I, III, IV ve II

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

        E) III, I, II ve IV

2. Türkler, İslam Devlet ’nde aşağıdak  dönemler-
den hang s nde öneml  asker  ve dar  görev-
ler almaya başlamıştır?

A) Hz. Muhammed Dönem

B) Hz. Ömer Dönem

C) Hz. Osman Dönem

D) Emev ler Dönem

E) Abbas ler Dönem

4. • Yahud ler n d nler  de Müslümanların d nler  de 
kend ler ned r! K m b r başkasına haksızlık eder 
ya da b r suç slerse sadece kend ne ve a le 
b reyler ne zarar verm ş olacaktır.

 • Yahud lerden, Müslümanlara tab  olanlar, zul-
me uğramayacaklar ve Müslümanlar aleyh n-
de ş b rl ğ  yapmadıkça yardım ve gözet me 
hak kazanacaklardır.

 • Kurallara tam olarak uyulacak ve aykırı b r dav-
ranışta bulunulmayacaktır.

 Yukarıdak  hükümler aşağıdak ler n hang s n-
de yer almıştır?

A) Med ne Sözleşmes

B) Veda Hutbes

C) Hudeyb ye Antlaşması

D) Darünnedve Kararları

E) I. Akabe B atı

5. Hz. Ömer Dönem  le lg l  doğru-yanlış bazı b lg -
ler şunlardır:

 I. Vez rl k kurumunun oluşturulması

 II. Beytü’l-H kme adlı l m merkez n n kurulması

 III. Askerî posta teşk latının kurulması

 IV. Verg ler n s steml  hâle get r lmes

 V. Ordugâh şeh rler n n kurulması

 Yukarıdak  gel şmelerden hang ler  Hz. Ömer 
Dönem ’nde gerçekleşm şt r?

A) I, II ve III    B) II, III ve IV

C) III, IV ve V   D) I, III, IV ve V

          E) II, III, IV ve V

Çözümlü Soru

3. Abbas  Devlet , 750 yılında kurulmuş, Moğolların 
1258’de Bağdat’ı şgal  le tar h sahnes nden çe-
k lm şt r.

 Buna göre Abbas  Devlet ’n n aşağıdak  dev-
letlerden hang s  le çağdaş olması beklene-
mez?

A) Uygurlar        B) Sasan ler

C) Karahanlılar       D) Gaznel ler

     E) B zans (Doğu Roma)

Bu soruyu çözerken Orta Çağ’da kurulan 
ve varlığını sürdüren devletleri gösteren 
bir tarih şeridinden yararlanınız.Yönl

en
di

rm
e
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TEST - 1İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

1-C 2-E 3-B 4-A 5-C 6-D 7-B 8-D 9-A 10-B 

6. Müslümanların Med ne’ye H cret nden önce Me-
d nel ler, İslam yet  seçm şlerd .

 Bu durum üzer nde aşağıdak lerden hang s  
etk l  olmuştur?

A) Yahud ler n Med ne’den çıkarılması

B) Hendek Savaşı’nı Müslümanların kazanması

C) Müslümanlara Mekke’de d n  baskı uygulan-
ması

D) Hz. Muhammed le Med nel ler n Akabe Gö-
rüşmeler n  gerçekleşt rmes

E) Med ne halkının tarımla geç nmeler

10. Emev lerde Muav ye’n n yer ne vel aht tay n ed -
len Yez d’ n hal fe olmasıyla hal fel ğ n Hz. Al ’n n 
soyundan devam etmes  gerekt ğ n  düşünenler 
ve Emev ler’ n yönet m nden memnun olmayan-
lar muhal f b r tutum serg led . Hz. Al ’n n oğlu Hz. 
Hüsey n de Yez d’e bağlılığını b ld rmed  ve ---- 
den len yerde a les yle b rl kte şeh t ed ld .

 Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdak lerden 
hang s  get r lmel d r?

A) Kufe B) Kerbela C) Ta f

             D) Sıff n                     E) Şam

Çözümlü Soru

8. Aşağıdak lerden hang s  Müslümanların Med -
ne’ye yaptıkları H cret’ n sonuçları arasında 
yer almaz?

A) İslam d n  daha kolay yayılma mkanı bulmuş-
tur.

B) Med ne’l  Müslümanlar le Mekke’l  Müslüman-
lar kardeş lan ed lm şt r.

C) Med ne’de İslam Devlet ’n n temeller  atılmış-
tır.

D) Med ne’l  Müslümanlar Akabe B atı’nı yapmış-
lardır.

E) Müslümanlarla Yahud ler arasında b r toplum-
sal sözleşme yapılmıştır.

9. Sel m:

 “Emev  Devlet ’yle b rl kte İslam m mar s  de yen  
b r boyut kazanmıştır.” dem şt r.

 Betül de İslam m mar s ne bu dönemde;

 I. Roma (B zans),

 II. H nt,

 III. Moğol

 uygarlıklarına a t bölgeler n fethed lmes n n etk  
yaptığını söylem şt r.

 Betül, yukarıdak  uygarlıklardan hang ler n  
söyleseyd  Sel m’e doğru b lg  verm ş olurdu?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

                D) I ve II                 E) II ve III

İslam mimarisi Emeviler döneminde Hris-
tiyan mimarisi ile yarışabilecek düzeye gel-
miştir.

Anı
m

sa
tm

a

7. – Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,

 – İç ayaklanmalar bastırılmış,

 – D nler nden dönen Arap kab leler n n yen den 
Müslüman olmaları sağlanmıştır.

 Yukarıdak  gel şmeler aşağıdak lerden hang -
s n n dönem nde gerçekleşm şt r?

A) Hz. Ömer      B) Hz. Ebubek r

C) Hz. Osman     D) Hz. Al

       E) Hz. Muav ye
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TEST - 2İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

3. Bed r Savaşı’nda es r alınan Mekkel lerden Müs-
lümanlara okuma yazma öğretenler serbest bıra-
kılmıştı.

 Hz. Muhammed’ n bu uygulaması aşağıdak -
lerden hang s n n gösterges d r?

A) İslam toplumunun eğ t m ne önem verd ğ n n

B) İk  taraf arasındak  savaşlara son ver ld ğ n n

C) Uluslararası savaş hukukuna uyulduğunun

D) Arapların edeb yat alanında ler  olduğunun

E) Gayr müsl mler n d n  haklarının gözet ld ğ n n

5. Aşağıdak lerden hang s  Abbas lerle lg l  doğ-
ru b r b lg  değ ld r?

A) Emev  hanedanlığına son verm şlerd r.

B) Doğu Avrupa’da İslam yet  yaymışlardır.

C) Türklere asker  alanda yetk  ve görev verm ş-
lerd r.

D) Ant k dönem eserler n  Arapçaya kazandırmış-
lardır.

E) Yönet mler ndek  halklara hoşgörülü davran-
mışlardır.

1. Hz. Peygamber tarafından İslama davet amacıy-
la Hr st yan Gassan lere b r elç  gönder ld . Fakat 
elç , Gassan  val s  tarafından öldürüldü. Bunun 
üzer ne Hz. Peygamber bölgeye b r ordu sevk et-
t . Gassan  hükümdarı, B zans’tan yardım sted . 
Bölgeye gelen B zans ordusu le Müslümanlar ara-
sında tar htek  lk savaş yapıldı.

 Yukarıda b lg ler  ver len bu savaş aşağıdak -
lerden hang s d r?

A) Bed r Savaşı

B) Huneyn Savaşı

C) Mute Savaşı

D) Ecnad n Savaşı

E) Celula Savaşı

4. Aşağıdak lerden hang s  Mekkel  müşr kler le 
Müslümanlar arasında yapılan Hudeyb ye Söz-
leşmes ’n n kapsamında yer alır?

A) Musev ler d n hürr yet ne sah p olacaklardır.

B) İk  taraftan b r , b r düşmanla barış yaparsa k  
taraf da barış şartlarına uyacaktır.

C) İk  taraf arasında on yıl süreyle savaş yapıl-
mayacaktır.

D) Üzer nde anlaşmazlığa düşülen konularda Hz. 
Muhammed’e başvurulacaktır.

E) D yetlerle, f dyelere a t kurallara önceden ol-
duğu g b  bundan sonra da uyulacaktır.

6. I. Kelam

 II. Fıkıh

 III. Had s

 IV. Ceb r

 V. Tefs r

 Yukarıdak lerden hang s  d n  l mler arasında 
yer almaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Dini ilimler: Bir dinin kutsal kitabı, pey-
gamberinin sözleri, getirmiş olduğu huku-
ki, toplumsal vb. öğretileri inceleyip açık-
layan bilimler.

Anı
m

sa
tm

a

2. Hz. Muhammed dönem nde aşağıdak lerden 
hang s n n feth nden sonra burada yaşayan 
gayr müsl mlerden ürün ve güvenl kler ne kar-
şılık lk kez verg  alınmaya başlanmıştır?

A) Hayber B) Mekke C) Ta f

             D) Tebük                  E) Huneyn

Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi Ha-
raç, güvenlik vergisi ise Cizye’dir.

Anı
m

sa
tm

a
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TEST - 2İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

1-C 2-A 3-A 4-C 5-B 6-D 7-E 8-D 9-A 10-B 11-E 

9. Hz. Ömer devr nde İslam devlet nde teşk latlan-
ma faal yetler ne hız ver lm ş, v layetlere val ler n 
yanında adalet şler ne bakacak kadılar da atan-
mıştır.

 Bu gel şmeler aşağıdak lerden hang s n n so-
nucudur?

A) Sınırların gen şlemes n n

B) Asker  ıslahatlara önem ver lmes n n

C) Mal  s stem n kurulmasının

D) Hal fen n seç mle bel rlenmes n n

E) Har c ler ve Ş lere karşı önlem alınmasının

11.         I. Grup   II. Grup

 I. Hz. Muhammed  Kıbrıs

 II. Hz. Ebubek r  Sur ye

 III. Hz. Ömer  Kudüs

 IV. Hz. Osman  Ta f

 V. Hz. Al

 Yukarıda I. grupta ver lenlerden hang s , II. 
grupta İslam Devlet ’ne katılan yerlerden b r y-
le l şk lend r lemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Çözümlü Soru

8. Abbas  Devlet ’nde yaşanan aşağıdak  gel ş-
melerden hang s  “Teva f-  mülük” den len dev-
letler n ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Başkent n Bağdat’a taşınması

B) Türkler ç n Samarra şehr n n kurulması

C) Har c  tehl kes n n ortaya çıkması

D) Merkez  otor ten n zamanla zayıflaması

E) B zans sınırında Avasım şeh rler  kurulması

Çözümlü Soru

10. Hz. Ebubek r, Kur’an-ı Ker m’  k tap hal ne get rt-
m ş, Hz. Osman se Kur’an-ı Ker m’  çoğalttırıp 
öneml  İslam merkezler ne gönderm şt r.

 Bu uygulamalar aşağıdak lerden hang s ne yö-
nel k olamaz?

A) D n  alanda farklı uygulamaların önüne geç-
meye

B) Ülken n geleneklere göre dares n  sağlamaya

C) İslam yet’ n özgün hal n  korumaya

D) Kur’an-ı Ker m’ n değ ş k b ç mler n n ortaya 
çıkmasını önlemeye

E) D n n ana kaynağından öğren lmes n  sağla-
maya

Bu soruyu çözerken dini, bilimsel, felsefi  
vb. öğreti ve bilgilerin yazılı kaynaklarda 
saklanması ve yeni nesillere aktarılması-
nın önemini dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

7. Şam Val s  Muav ye, Hz. Al ’n n hal fel ğ ne karşı 
çıkmıştır.

 Bu durum aşağıdak lerden hang s ne neden 
olmuştur?

A) Kufe’n n başkent yapılmasına

B) Cemel Vakası’nın yaşanmasına

C) Akabe B atlarının yapılmasına

D) Kerbela Olayı’nın yaşanmasına

E) Sıffın Savaşı’nın yapılmasına
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TEST - 3İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

3. I. İstanbul’un kuşatılması

 II. İslam donanmasının kurulması

 III. Devlet görevl ler ne maaş bağlanması

 IV. Ordugah şeh rler n n kurulması

 V. Müslümanlar arasında ç çatışmaların başla-
ması

 Yukarıdak  gel şmelerden hang s  lk kez Eme-
v ler dönem nde yaşanmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. I. Hal fen n bel rlenmes nde saltanat s stem n n 
uygulanması

 II. Meval  pol t kası uygulanması

 III. Ordu ve dar  s stemde yalnızca Araplara gö-
rev ver lmes

 Yukarıdak lerden hang ler  Abbas ler n ve Eme-
v ler n ortak özell kler  arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                E) II ve III

Çözümlü Soru

5. İslam yet önces  Arap Yarımadası’nda s yas  b r-
l k olmamasına rağmen kültürel b rl k bell  ölçüde 
sağlanmıştır.

 Kültürel b rl ğ n sağlanmasında;

 I. haram aylarda panayırlar düzenlenmes ,

 II. kab leler arası kan davalarının olması,

 III. tüm kab leler n katılımıyla Mekke’de ş r ve h -
tabet yarışmaları yapılması

 durumlarından hang ler  etk l  olmuştur?

A) Yanlız I B) Yanlız II C) Yanlız III

               D) I ve III               E) II ve III

4. Tar h ders nde öğretmen, öğrenc lere Abbas  Dev-
let ’n n en parlak günler n  yaşadığı, Bağdat’ın Do-
ğu’nun en büyük ve en öneml  ekonom k ve kül-
türel merkez  hâl ne geld ğ  dönem  sormuş ve şu 
cevapları almıştır:

 Arda : I. Vel d dönem

 Derya : Mansur dönem

 Orçun : Harun Reş d dönem

 S bel : Ka m b n Emr llah dönem

 Banu : El- Müstansır dönem

 Öğretmen n sorusuna öğrenc lerden hang s  
doğru cevap verm şt r?

A) Derya B) Arda C) Orçun

              D) S bel                E) Banu

Abbasiler dönemindeki Bağdat şehrinin 
ihtişamı, görkemi ve kültürel zenginliği 
Binbir Gece Masalları’na konu olmuştur.

Anı
m

sa
tm

a

1. Aşağıdak lerden hang s  Arap d l  ve kültürü-
nün İslam yetle b rl kte b r gel şme ve yayılma 
göstermes n n nedenler  arasında yer almaz?

A) Kur’an-ı Ker m’ n d l n n Arapça olması

B) Yen  Müslüman olan halkların d n  ana kayna-
ğından öğrenmeye çalışmaları

C) Abbas ler dönem nde vez rl k kurumunun oluş-
turulması

D) Okullarda b l m ve eğ t m d l  olarak Arapça’nın 
kullanılması

E) Emev ler dönem nde Arapça’nın resm  d l lan 
ed lmes
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TEST - 3İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

1-C 2-A 3-A 4-C 5-D 6-E 7-D 8-B 9-B 10-E 

6. Aşağıdak lerden hang s , Abbas ler Dönem ’n-
de görülen b r gel şme değ ld r?

A) Samarra kent n n b r süre başkent olarak kul-
lanılması

B) Ç nl lerle Talas Savaşı’nın yapılması

C) Türkler n Avasım şeh rler ne yerleşt r lmes

D) Bağdat’da N zam ye Medreses ’n n kurulması

E) Hal feler n b r şura (mecl s) tarafından bel rlen-
mes

9. Öğrenc ler ne; “Yapılan bu antlaşmada;

 ` Müslümanlar, o yıl Mekke’ye g rmeyecek ve 
umre yapmayacak.

 ` Mekkel  b r k mse Hz. Muhammed’ n yanına 
kaçarsa vel s n n steğ  üzer ne ger  ver lecek 
fakat b r müslüman kaçarak Mekke’ye sığınır-
sa ade ed lmeyecek.

 maddeler  yer almıştır.” d yen Tar h öğretmen  
Hal l Bey, aşağıdak  gel şmelerden hang s  hak-
kında b lg  verm şt r?

A) Med ne Sözleşmes

B) Hudeyb ye Antlaşması

C) Darünnedve Kararları

D) Akabe B atları

E) Veda Hutbes

10. H cretten sonra Hz. Muhammed, Med ne halkına, 
savaşlara k mler n katılacağına karar verme yet-
k s n n kend s ne a t olduğunu, Müslüman olsun 
olmasın herkes n eş t haklara sah p olacağını, dış 
baskılara karşı b rl kte hareket ed leceğ n  duyur-
muştur.

 Hz. Muhammed bu duyuruyu aşağıdak ler n 
hang s nde yapmıştır?

A) Akabe B atları

B) Veda Hutbes

C) Hudeyb ye Sözleşmes

D) Darünnedve Kararları

E) Med ne Sözleşmes

Çözümlü Soru

7. I. Büveyhoğulları

 II. Fat m  Devlet

 III. Endülüs Emev  Devlet

 IV. Ben  Ahmer Devlet

 Yukarıdak lerden hang ler  b r süre İspanya’da 
varlığını sürdüren İslam devletler  arasında yer 
alır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

           D) III ve IV                E) I, III ve IV

8. İslam tar h nde Ant k Çağ ve Helen st k döne-
m n kültürel b r k m n  Avrupa’ya taşıyan dev-
let aşağıdak lerden hang s  olmuştur?

A) Tolunoğulları

B) Endülüs Emev ler

C) Fat m ler

D) Büveyhoğulları

E) Ihş d ler

Çözümlü Soru
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3. Aşağıdak lerden hang s  Emev  Devlet ’n n yı-
kılmasında etk l  olan nedenler arasında yer al-
maz?

A) Hal feler n Türkler n h mayes ne g rmes

B) Emev  a les n n toplumda üstün tutulması

C) Kerbela Olayı’nın toplumda bölünmelere yol 
açması

D) Hal fel ğ n saltanata dönüştürülmes

E) Ş ler n h lafet  ele geç rme mücadeles

1. İslam devlet n n başkent  olan Med ne’de Hz. Pey-
gamber’ n gündel k hayatını ve faal yetler n  sür-
düreb leceğ  b r mesc t yapılmıştı. Mesc d-  Nebe-
v  adı ver len bu yapı üç bölüme ayrılarak b r nc  
bölümü Hz. Muhammed’ n a les ne, k nc  bölümü 
badete, üçüncü bölümü de eğ t m ve öğret m fa-
al yetler ne tahs s ed lm şt r.

 Eğ t m ve öğret m faal yetler  ç n ayrılan bu 
kısma ne ad ver lm şt r?

A) Beytülmal   B) Beytülh kme

C) Medrese   D) Rasathane

               E) Suffe

4. Pınar Öğretmen tar h ders nde, öğrenc ler ne Av-
rupa’da “Av cenna” adıyla tanınan, çok farklı b l m 
dallarında eserler veren ve tıp alanındak  çalış-
malarının yer aldığı eser n n Avrupa’da XVII. yüz-
yıla kadar tıp eğ t m nde kullanılan Türk-İslâm b l-
g n n  sormuştur.

 Öğrenc ler n aşağıdak lerden hang s n  doğru 
cevap olarak vermes  beklen r?

A) Harezmî B) İbn  S na C) B run

            D) Farab               E) İbn  Rüşd

2. İslam yet önces  Arab stan’da nsanlar; hürler, me-
val ler ve köleler olmak üzere üçe ayrılmıştı.

 Aşağıdak lerden hang s  “meval ” tanımını en 
y  açıklar?

A) Yönet m sınıfında yer alan bürokratlar

B) Tarımla geç nen halk

C) Azat ed lm ş köleler

D) Asker  görev  olan sınıf

E) T caretle uğraşan halk

5. Aşağıdak lerden hang s  Med ne Sözleşmes - 
n n kazanımları arasında yer almaz?

A) B reyler n b rb rler yle ve yabancılarla olan l ş-
k ler n n düzenlenmes

B) Şeh rde yaşayanlara d n ve v cdan hürr yet  
ver lmes

C) Kölelere vatandaşlık hakkı sunulması

D) Vatandaşlara sosyal ve s yasal b r k ml k ver l-
mes

E) B reyler n hak ve sorumluluklarını bel rlemes

Çözümlü Soru

6. Aşağıdak lerden hang s  Emev ler n zled ğ  
Arap m ll yetç l ğ  pol t kasının sonuçları ara-
sında yer almaz?

A) Ülkede s yas  kargaşaların doğması

B) Toplumda ayrıcalıklı b r kes m n oluşması

C) Emev  a les ne karşı muhalefet n artması

D) Yönet mde halka eş t olanaklar tanınması

E) İslam dünyasındak  halkların kend  k ml k ara-
yışına g rmes
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1-E 2-C 3-A 4-B 5-C 6-D 7-E 8-B 9-A 10-D 11-B 

9. 

 Yukarıdak  eşleşt rmelerden hang s  yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Hal feler Gel şmeler ve Olaylar

I. Hz. Ömer Kıbrıs’ın fethed lmes
II. Hz. Osman Kur’an-ı Ker m’ n çoğaltılması
III. Hz. Ebubek r D nden dönenlerle savaşıl-

ması
IV. Hz. Al Kufe’n n İslam Devlet ’n n 

başkent  yapılması
V. Hz. Muav ye Emev  Devlet ’n n kurulması

11. l. Müslümanların Mekkel ler le yaptıkları lk sa-
vaşı kazanmaları

 ll. Müslümanların Mekkel ler karşısında savun-
ma durumundan kurtulmaları

 lll. Hz. Ebubek r dönem nde Sur ye kapılarının İs-
lam ordularına açılması

 Yukarıdak  gel şmeler aşağıda ver len olaylar-
dan hang s n n sonucunda ortaya çıkmıştır?

I. II. III.

A) Mute
Savaşı

Bed r
Savaşı

Hakem
Olayı

B) Bed r
Savaşı

Hendek
Savaşı

Ecnâdeyn
Savaşı

C) Hendek
Savaşı

Mute
Savaşı

Yermük
Savaşı

D) Uhud
Savaşı

Hudeyb ye
Antlaşması

Ta f 
Sefer

E) Bed r
Savaşı

Mute
Savaşı

Hayber’ n 
Feth

7. İslam tar h  le lg l  ver len aşağıdak  b lg ler-
den hang s  yanlıştır?

A) Hz. Ömer dönem nde İran’ın alınmasıyla Müs-
lümanlarla Türkler komşu olmuştur.

B) Zâtü’s-savârî Savaşı’nda Müslümanlar lk de-
n z savaşını kazanmıştır.

C) Hz. Al  dönem nde yaşanan çatışma ve syan-
lar neden yle fet hler duraksamıştır.

D) Abbas ler devlet teşk latlanmasında Sasan  
(İran) kültüründen de etk lenm şlerd r.

E) Fet h amaçlı lk ordugahlar Emev ler tarafın-
dan kurulmuştur.

Çözümlü Soru

10. Tar h öğretmen  Yeş m Hanım öğrenc ler nden, Hu-
lafa-ı Raş d n (Dört Hal fe) dönem n n hal feler n  
kronoloj k olarak sıralamalarını stem ş; öğrenc -
ler, şu cevapları verm şt r:

 Erdal :  Hz. Osman, Hz. Al , Hz. Ömer, Hz. Ebubek r

 Celal :  Hz. Ebubek r, Hz. Al , Hz. Osman, Hz. Ömer

 Seval :  Hz. Ebubek r, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Al

 Sevg  :  Hz. Ebubek r, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Al

 Onur :  Hz. Osman, Hz. Ebubek r, Hz. Ömer, Hz. Al

 Bu öğrenc lerden hang s  doğru cevabı ver-
m şt r?

A) Erdal B) Celal C) Seval

            D) Sevg                   E) Onur

8. I. Cemel Olayı

 II. Mute Savaşı

 III. Hakem Olayı

 Yukarıdak lerden hang ler  İslam Dünyası’nda 
çatışma ve bölünmelere neden olan ç olaylar-
dan değ ld r?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

               D) I ve III                E) II ve III

Çözümlü Soru
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 Bağdat’ta Beytü’l-H kme adlı l m merkez n n ku-
rulması Abbas ler dönem nde olmuştur.

 Hz. Ömer Dönem  İslam Devlet ’n n büyük ölçüde 
teşk latlandığı b r dönemd r. Bu dönemde; Ülke l-
lere ayrılmış, buralara merkezden val  ve kadılar 
atanmıştır. Mahkemeler de bu dönemde oluştu-
rulmuştur. Askerî posta teşk latı, kta s stem  ve 
ordugâh şeh rler  kurulmuştur. Verg ler s steml  hâ-
le get r lerek devlet haz nes  de Beytü’l-Mal adıy-
la oluşturulmuştur.

Cevap C

 Eşleşt rmede Hz. Al  dönem nde fethed len b r yer 
ver lmem şt r.

 I. Hz. Muhammed dönem nde Ta f

 II. Hz. Ebubek r dönem nde Sur ye (Güney )

 III. Hz. Ömer dönem nde Kudüs

 IV. Hz. Osman dönem nde Kıbrıs alınmıştır.

Cevap E

 Emev  hal fes  Yez d’e bağlı b rl kler tarafından Hz. 
Hüsey n ve a les  Kerbela den len yerde  şeh t ed l-
d . Bu acı olay Müslümanları çok üzmüş ve Yez d 
le Emev  hanedanlığına karşı toplumda b r tepk  
oluşmuştur. Bu olay, Müslümanlar arasındak  (Ş a- 
Sünn ) tar hî sınırın da kes n ç zg s  olmuştur.

Cevap B

TEST-1 Soru-5 TEST-2 Soru-11

TEST-1 Soru-10

 Teva f-  mülük: Abbas  Devlet ’nde merkez  oto-
r ten n bozulmasıyla kurulan kü çü k devletlere ve-
r len ad.

 Abbas  hal feler n n s yas  gücünün zamanla za-
yıflaması le IX. yüzyılın ortalarından t baren; To-
lunoğulları ve İhş dler g b  Türk devletler , Mısır ve 
Sur ye’ye hâk m olmuşlardır. Doğuda se Mavera-
ünneh r’de Saman ler, Horasan’da Tah r ler hal -
feye bağlı olmakla beraber ç ve dış şler nde ta-
mamen bağımsız hareket etm şlerd r.

Cevap D

TEST-2 Soru-8

 İslam yet önces  Arab stan’da panayırlar, sosyoe-
konom k ve kültürel yaşamda öneml  b r yer tutar-
dı. 5-30 gün arasında süren panayırlar, genell k-
le savaşmanın yasak olduğu haram aylarda kuru-
lurdu. Bu etk nl k, ekonom k hayatın olduğu kadar 
sosyal hayatın da öneml  b r parçasıydı. Panayır-
larda edebî sohbetler yapılır, şa rler en güzel ş r-
ler n  buralarda okurdu. Ş rlerden beğen lenler 
Kâbe’n n duvarına asılırdı.

Cevap D

TEST-3 Soru-5

 Endülüs Emev ler  ve İspanya’da kurulan d ğer 
Müslüman devletler, Avrupa toplumlarını İslam’la 
tanıştırmışlardır. Özell kle Endülüs Emev ler  dö-
nem nde açılan medreselerde Avrupa’dan gelen 
öğrenc ler de eğ t m almıştır. Esk  Yunan ve Ro-
ma meden yet ne a t eserler Abbas ler ve Endü-
lüs Emev ler  dönem nde Arapçaya kazandırılmış 
skolast k düşüncen n etk s ndek  Orta Çağ Avru-
pa dünyası bu eserlere Müslüman Araplar saye-
s nde ulaşmıştır.

Cevap B

TEST-3 Soru-8
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 H cretten sonra Hz. Muhammed, Med ne’de bulu-
nan başka d nden nsanları dışlamak, şeh rden çı-
karmak veya onlara husumet beslemek g b  b r tu-
tum ç ne g rmem şt r. Bu topluluklarla İslam Dev-
let ’n n lk yazılı anlaşması olan Med ne Sözleş-
mes ’n  mzalamıştır. Med ne Sözleşmes , genel 
olarak kuralların t t zl kle uygulanmasını temel al-
mıştır. Sözleşmede, savaşlara k mler n katılacağı-
na karar verme yetk s n n Hz. Muhammed’e a t ol-
duğu, herkes n eş t haklara sah p olacağı, dış bas-
kılara karşı b rl kte hareket ed leceğ  yer almıştır.

Cevap E

TEST-3 Soru-10

 B r ırka dayalı m ll yetç  pol t kaların zlend ğ  ülke-
de yönet mde halka eş t olanaklar tanınmaz. N -
tek m Emev ler devr nde, Araplar kend ler n  soy-
lu ve d ğer Müslüman uluslardan üstün görmüş-
lerd r. Bu durum ayaklanmalara yol açmış, Arap 
olmayan müslümanlar arasında kend  k ml k ara-
yışlarını kamçılayan “Şuub ye” adı ver len b r akım 
doğmuştur.

Cevap D

TEST-4 Soru-6

 Hulafa-ı Raş d n (Dört Hal fe) dönem n n hal feler 
şu sıra le hal fel k yapmıştır:

 I. Hz. Ebubek r →  632-634

 II. Hz. Ömer →  634-644

 III. Hz. Osman →  644-656

 IV. Hz. Al   →  656-661

Cevap D

TEST-4 Soru-10

 Mute Savaşı: Hz. Peygamber dönem nde B zans 
ordusu le Müslümanlar arasında yapılan lk sa-
vaştır (629).

 Cemel Olayı (Vakası): Hz. Osman’ın kat ller n n 
cezalandırılması konusunda Hz. Al  ve Hz. Ayşe 
arasında yaşanan görüş ayrılığının taraflar ara-
sında ç çatışmaya dönüşmes . Hz. Al  ve Hz. Ay-
şe savaşı durdurmaya çalışmışsa da başarılı ola-
mamışlardır (656).

 Hakem Olayı: Hz. Al  ve hal fel ğ n  tanımayan Mu-
av ye arasında yapılan Sıff n Savaşı’ndan sonra 
h lafet sorununu çözmek ç n b r uzlaşma aranma-
sıdır. Hakem Olayı le İslam toplumu Hz. Al  taraf-
tarları, Muav ye taraftarları ve Har c ler olarak üç 
gruba ayrıldı (661).

Cevap B

TEST-4 Soru-8



4. ÜNİTE

TÜRK İSLAM TARİHİ  
(10-13. YÜZYILLAR)

Bu ünitede ne var?
 Türklerin İslamiyeti Kabulü

 Mısır’da Hâkimiyet Kuran Türk İslam Devletleri

 İlk Türk-İslam Devletleri



TÜRK İSLAM TARİHİ (10-13. YÜZYILLAR)
ÜNİTESİNDEN SON 6 YILDA NE ÇIKTI?

SORU MODELİ 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Türkler n İslam yet  Kabulü 1

Mısır’da Hâk m yet Kuran Türk İslam Devletler 1

İlk Türk-İslam Devletler 2 2 2 4 3 5
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1. Türk İslam tar h  konusunun şlend ğ  derste öğ-
retmen, öğrenc lere Türkler n İslam dünyasına olan 
katkılarını sormuş ve öğrenc lerden şu cevapları 
almıştır:

 Den z :  Endülüs Emev ler  Dönem ’nde İslam -
yet  İspanya’da yaymışlardır.

 Mehmet :  Gaznel ler Dönem ’nde İslam yet’  H n-
d stan’da yaymışlardır.

 Zeynep :  Büyük Selçuklular Dönem ’nde İslam -
yet’  Anadolu’da yaymışlardır.

 Nazan :  Anadolu Selçukluları Dönem ’nde Haç-
lılar le mücadele etm şlerd r.

 Şule :  Abbas ler  B zans’a karşı korumuşlar-
dır.

 Yukarıdak  öğrenc lerden hang s  öğretmen n 
sorusunu yanlış cevaplamıştır?

A) Den z B) Zeynep C) Şule

              D) Nazan                E) Mehmet

4. Türkler n İslam yet  ben msemes nde;

 I. t car  faal yetler sayes nde Müslümanları tanı-
maları,

 II. Türkler n yerleş k hayata geçmes ,

 III. Talas Savaşı le dostluk l şk ler  kurulması

 gel şmeler nden hang ler  etk l  olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

                 D) I ve III                E) I, II ve III

Bu soruyu çözerken Büyük Selçukluların 
kurulduğu coğrafyayı dikkate alınız.

Yönl
en

di
rm

e

2. Aşağıdak lerden hang s  Büyük Selçuklular dö-
nem nde görülen gel şmelerden b r  değ ld r?

A) Celal  takv m n n hazırlanması

B) Balkanlarda lk fet hler n yapılması

C) N zam ye Medreseler n n açılması

D) Abbas  hal feler n n korunması

E) Anadolu fet hler n n başlaması

3. I. İlk Türk İslam eserler n  verme

 II. Haçlı saldırılarına karşı İslam yet  koruma

 III. İslam yetle b rl kte Arap kültürünü ve d l n  be-
n mseme

 IV. Türk kültürü le İslam kültürünün kaynaşması-
nı sağlama

 Yukarıdak lerden hang ler  Karahanlıların özel-
l kler  arasında yer alır?

A) l ve ll B) l ve lll C) l ve IV 

            D) ll ve lll                E) lll ve IV

Çözümlü Soru

5. Türk İslam devletler n n ortaya koyduğu;

 I. Darüşş fa,

 II. Kümbet,

 III. R bat

 eserler nden hang ler  t car  amaçlı yapılmış-
tır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) I ve III                E) I, II ve III


