
QR KODU
Her testin başında;  
öğrencilerimizin soru 
çözümlerine kolayca ulaşmalarını 
sağlayacak aynı zamanda optik 
kod olarak da kullanılabilecek 
QR Kodlar yerleştirildi.

HÜCRELENMİŞ
ADIM TESTLERİ

Dergi Konseptinde 
Yeni Nesil Defter 
ürünümüzde konu 
anlatımı yapılan 
adımlara birebir 
uyumlu, ADIM testleri 
oluşturuldu.

DENEME
SINAVLARI

Ünite sonlarına, 
gerçek sınav 
deneyimi sunan 
sarmal yeni nesil 
denemeler 
yerleştirildi.

VİDEO
ÇÖZÜM

Kitabımızdaki tüm 
soruların video 
çözümleri, alanında 
uzman 
öğretmenlerce 
oluşturduğumuz 
ekiplerimize 
yaptırıldı.

DERECELENDİRİLMİŞ
SORULAR

Öğrenme kavrama 
seviyesini ölçen 
sorulardan ve analiz 
sentez seviyesini 
ölçen; “Yeni Konsept 
Sorular”  dan oluşan 
farklı düzeylerde 
testler hazırlandı.

ZİHİNSEL BECERİ
SORULARI

Ünite başlarında; zekâ 
gelişimine ve 
akademik yeterliliğe 
katkıda bulunan, 
eğitime farklı bir bakış 
açısı kazandıran 
TUZDER destekli 
Zihinsel Beceri 
sayfaları hazırlandı.

S O R U  B A N K A S I
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER

ÖRNEKTİR
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ADIM - 03:  İlk Türk Devletlerinde 
Sosyal ve Kültürel Hayat

ADIM - 04:  İslamiyet’in Doğuşu ve 
Türkler

ADIM - 05: Anadolu’ya Giriş
ADIM - 06:  Anadolu’nun Türkleşmesi 

ve Ticaret Yolları

BİREYİN GELİŞİMİ VE SOSYAL HAYAT

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE 
SOSYAL - KÜLTÜREL HAYAT
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04. Ünite

 8 8  -  1 0 5

ADIM - 11:  Sosyal Bilimler ve Bilim

ADIM - 12:   Bilim, Bilimsel Araştırma 
ve Bilim Ahlakı

05. Ünite

 1 0 6  -  1 3 3

ADIM - 13:  Tarım ve Hayvancılık
ADIM - 14:   Maden, Toprak ve Su 

Kaynaklarımız
ADIM - 15:   Kaynakların Bilinçsiz 

Kullanımı ve Çevre  
Sorunları

ADIM - 16:   Meslek Seçiminin  
Önemi ve Vergi Vermek

03. Ünite

 5 2  -  8 7

ADIM - 07: Dünya’nın Çekim
   Noktasındayız
ADIM - 08: Dört Mevsim Türkiye
ADIM - 09:  Nüfusun Dağılışı ve 

Ekonomi
ADIM - 10:   Farklı Yaşam Şekilleri 

ve İklim

06 . Ünite

 1 3 4  -  1 4 9

ADIM - 17:  Yaşayan Demokrasi

ADIM - 18:   Milli Egemenlik ve
   Anayasal Güvencenin
   Önemi

Cevap Anahtarı:      166 - 168

07 . Ünite

 1 5 0  -  1 6 5

ADIM - 19:   Uluslararası Ekonomik 
İlişkiler

ADIM - 20:  Kültür, Popüler Kültür ve 
Medya

BİREYİN GELİŞİMİ VE SOSYAL HAYAT

ÜLKEMİZ VE COĞRAFYAMIZ

YÖNETİM ŞEKİLLERİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ

SOSYAL BİLİMLER VE BİLİM

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE 
SOSYAL - KÜLTÜREL HAYAT
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BİREYİN GELİŞİMİ 
VE SOSYAL HAYAT
ADIM - 01: Bireyin Gelişimi
  ve Sosyal Roller
  (Syf. 6-9)

ADIM - 02:  Toplumsal
  Yardımlaşma
  ve Dayanışma
  (Syf. 10-15)

Deneme 01:  (Syf. 16-19)
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* Bu soruların çözümlerine www.workwin.net sitesinden ulaşabilirsiniz.

ÜNİTE

01
 

 

1.

2.

Yukarıdaki küpü tamamlayan
parçayı bul ve işaretle.

Find and mark the piece which will
complete the cube above.

Birbirlerini tamamlayan
şekilleri eşleştir.

Match the patterns which
completes each other.

ÖRNEKTİR
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1. Bir kişinin bulunduğu grupta üstlendikleri görev-
lere H denir.

Yukarıdaki tanımda H sembolüyle gösterilen 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) grup

B) sorumluluk

C) hak

D) rol

2. 
Bireyler aynı anda birçok role sahip ola-
bilir.

Bireyler rollerine uygun davranmalıdır.

Yukarıdaki tablodaki kutucuğa doğru ise “D” 
yanlış ise “Y” yazınız. 

Buna göre, cevapların doğru şekli aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 
Y

D

 B) 
Y

Y

 C) 
D

D

 D) 
D

Y

3. Sözlü kültür unsurları da dilimizdeki kültürü 
oluşturulan unsurlardandır. Her yörenin kültürel 
özelliğini yansıtan, ..........., ..........., ........... dilden dile, 
nesilden nesile aktarılan kültürel unsurlardır.

Verilen bilgide boş bırakılan yerlere aşağıda-
kilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A) Türküler B) Maniler

C) Filmler D) Fıkralar

4. Bazı roller doğuştan kazanılırken bazı roller 
sonradan elde edilir.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden han-
gisi doğuştan kazanılan rollerden biri olabilir?

A) Öğretmen

B) Satranç antrenörü

C) Öğrenci

D) Amca

5. 

Hastane Okul Ev

6. sınıfa giden Fatih gün boyunca bulunduğu ye-
re göre farklı roller üstlenmiştir.

Verilen resimlere bakılarak Fatih’in;

I.  Kardeş

II. Öğrenci

III. Hasta

IV. Doktor 

gibi rollerden hangisini üstlendiği söylene-
mez?

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

6. 
Zeynep

İzci Abla Öğrenci

Doğayı korur.
Kardeşine  

yardımcı olur.
Derslerine 

çalışır.

Zeynep’in bu davranışları aşağıdaki kavram-
lardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Sorumluluk B) Grup

C) Kurum D) Hak

Bireyin Gelişimi ve Sosyal Roller

ÖRNEKTİR
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7. Kültürü oluşturan Başlıca Ögeler

El sanatları Bayramlar?

Şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?

A) Antlaşmalar B) Düğünler

C) Giyim şekli D) Türküler

8. 1.  Maddi ve manevi değerler bütünüdür.

2. Uzun zamandan beri geçerli olan kültürel ku-
rallara uygun hareket etmektir.

3. Bir toplumun içinde eskiden beri uygulanan 
kurallardır.

Yukarıda verilen tanımlar ilişkili olduğu kav-
ramlarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi açıkta kalır?

A) Tarih B) Kültür

C) Adet D) Örf

9. Kültür:  Toplumların tarih boyunca oluştur-
dukları maddi ve manevi değerlerin 
tümüne denir.

Buna göre, kültür ile ilgili;

I. Mimari eserler, kültürün maddi unsurların-
dan biridir.

II. Millî ve dinî bayramlar kültürün manevi 
unsurlarındandır.

III. Vatan, millet ve bayrak sevgisi kültürün 
manevi unsurlarındandır.

IV. Büyüklere saygı göstermek, küçükleri sev-
mek kültürün manevi unsurlarındandır.

verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. 

Her gün kardeşimle odamızı toplarız.

Öğretmenin sorduğu sorulara cevap 
verir, derslere katılırım.

Aldığımız tahtalardan mobilya ve dolap 
gibi ürünler yapmaktayız.

Hatice

Ali

Esma

 Öğrencilerin sözlerinden yola çıkarak, grupla-
rında üstlendikleri roller aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

    Hatice                    Ali                    Esma   

A) Anne  Öğretmen Çırak

B) Abla  Usta Öğrenci

C) Kardeş  Müzisyen Kalfa

D) Çocuk  Sınıf Başkanı Hizmetli

11. Kültür; bir toplumun duygu, düşünce, dil, sanat, 
gelenek ve göreneklerinin tümüdür.

Buna göre, Türk kültürü hakkında aşağıdaki 
ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Zengin bir kültüre sahiptir.

B) Kültürümüz, Türk milletinin özelliklerini yansı-
tır.

C) Ülkemizde yöreden yöreye kültürel farklılık-
lar görülür.

D) Kültürel farklılıklar toplumu ayrıştırır, birlik ve 
beraberliğe zarar verir.

ÖRNEKTİR
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Bireyin Gelişimi ve Sosyal RollerTest  02

1.  

Merhaba ben Ali. Ben bir bireyim.
Yaşadığım toplumun bir parçasıyım.
Kendime özgü, başkalarına
benzemeyen özelliklerim vardır.
Örneğin çok resim yaparım. Bu 
durum, beni sınıftaki diğer
arkadaşlarımdan ayırır.

Ali’nin söyledikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi birey kavramına ait bir özellik olamaz?

A) Kendine ait özellikeri vardır.

B) Çok iyi resim yapmaktadır.

C) Toplum içerisinde bir yer kaplar.

D) Diğerlerinden ayırt edici özelliklere sahiptir.

2.  

Yıllar Ayşegül Hanım’ın Kronolojisi Ayşegül Hanım’ın Rolleri

1978 Ali Bey ile Ayşe Hanım’ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. ..................................I..................................

1984 İlkokula başladım. ..................................II..................................

1994 Liseler arası badminton turnuvasında şampiyon oldum. ..................................III..................................

2000 Tıp Fakültesini bitirince doktor olarak atandım. ..................................IV..................................

2004 Benim gibi doktor olan Cem Bey ile evlendim. ..................................V..................................

2008 Kızım İrem doğdu. ..................................VI..................................

Ayşegül Hanım’ın rollerini aşağıdaki öğrencilerden hangisi defterine doğru yazmış olabilir?

A) I. çocuk
II. öğrenci
III. oyuncu
IV. doktor
V. eş
VI. anne

B) I. kardeş
II. öğrenci
III. kaptan
IV. hemşire
V. eş
VI. baba

C) I. çocuk
II. öğretmen
III. kaptan
IV. doktor
V. eş
VI. baba

D) I. kardeş
II. öğrenci
III. oyuncu
IV. hemşire
V. eş
VI. anne

ÖRNEKTİR
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Test  02

3.  

Ben Ayşe; annem, babam ve dedemle yaşıyorum. Ankara’da komşularımızla birlikte çok katlı bir apart-
manda oturuyorum. Ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde Gastronomi bölümü okuyorum. Aynı zamanda 
gençlerin müşteri kitlesini oluşturduğu restoranda garsonum. En büyük hobim boş zamanlarımda hikaye 
yazmaktır.

Buna göre, Ayşe’nin aşağıdaki rollerden hangisine sahip olduğu söylenemez?

A) Abla B) Öğrenci C) Yazar D) Torun

4. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. 
Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur. Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar. Din, dil, tarih, 
millî kültürünün unsurlarındandır.

“Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir.”

John Sheran, bu sözü ile milli kültür unsurlarından hangisinin öneminden bahsetmiş olabilir?

A) Dil birliği   B) Tarih birliği

C) Vatan birliği   D) Ülkü birliği

5. 

“Askerlerimiz Saraybosna’da görev yapmaktadır. Bu göreve bağlı olarak ordumuz, özellikle ihtiyacı
olan köyleri, okulları dolaşıp yardımlarla donatmaktadır. Köy muhtarlarından kime yardım yapılabile-
ceğine dair liste alınır. Yardım kolileri Türkiye’de paketlenerek askeri kargo uçağı ile Saraybosna’ya
götürülür. Köyün birinde askerimiz yardımları dağıtmaya başlar. Köy muhtarı komutanımıza
yaklaşır ve ”Köyün yukarı tarafında yaşlı bir teyze var. Orada tek başına yaşıyor. Listeye onun adını
yazmayı unutmuşuz. Acaba ona da kolilerinizden götürür müsünüz?” şeklinde ricada bulunur.
Askerlerimiz “Elbette” diyerek yardım kolilerini sırtlanırlar. Ağır kış koşullarında askerler zor da olsa
eve ulaşırlar ve kapıyı çalarlar. Kapı açılır karşılarında yaşlı bir teyze... Kapıyı açar açmaz
“Türk müsünüz?” diye sorar.
Bizimkiler “Türk’üz.” deyince: Yaşlı teyze: “Geleceğinizi biliyordum.” der O Bosnalı teyze nasıl
bekliyorsa milyonlarca mazlum insan, umudunu yitirmeden bizi bekliyor. Çünkü tarih bizi çağırıyor.

Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ

Hikâyeyi anlatan kişinin konu içeriği dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi metin için en uygun 
başlık olabilir ?

A) Dilin Korunmasına Verilen Önem

B) Farklılıklara Saygılı Olmalıyız

C) Kültürel Değerlerimiz

D) Yardımlaşma ve Dayanışma

ÖRNEKTİR
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1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Bireylerin hem ortak, hem de farklı özellikleri 
vardır.

B) Bireysel farklılıklara saygı gösterilmelidir.

C) Farklılıklar toplum için zenginliktir.

D) Toplumsal farklılıkları azaltmaya çalışmak 
gerekmektedir.

2. Mevlana “Ne olursan ol yine gel” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın bu sözü-
nü destekler niteliktedir?

A) İnsanları dış görünüşüyle yargılamalıyız.

B) Bireyler olarak birbirimizden farklı davranış-
lar sergileyebiliriz.

C) Bireysel farklılıklara karşı hoşgörülü davran-
malıyız.

D) Ön yargılı olursak bir arada olabiliriz.

3. İnsanların bireysel farklılıklara saygı duymala-
rı aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı 
sağlar?

A) Aile zenginliği

B) Toplumsal zenginlik

C) Ekonomik zenginlik

D) Maddi zenginlik

4. İnsanların yaşamında gerekli olan ve 
karşılanmadığında sıkıntı çekilen 
şeylere ihtiyaç denir. Yemek yeme, 
giyinme, barınma ve uyuma bu ihtiyaç-
lardan bazılarıdır. İhtiyaçlarımızın bazı-
larını tek başımıza karşılayabiliriz. 
Ancak bazı ihtiyaçlarımızı tek başımıza 
karşılayamadığımız için diğer insanlara 
gereksinim duyarız.

Sevgi

Sevgi’nin ifadelerinden yola çıkarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanın, diğer insanların yardımına ihtiyaç du-
yabileceği

B) İnsanın, toplumda öncelikle kendi çıkarlarını 
koruması gerektiği

C) İnsanın, karşılanması gereken birçok ihtiyacı-
nın olduğu

D) İnsanın, bazı ihtiyaçlarını kendisinin karşılaya-
bileceği

5. 

 Yukarıda verilen sivil toplum kuruluşları;

I.  Maddi kazanç sağlar.

II. Muhtaç insanlara yardım eder.

III. Eğitim ve sağlık alanlarında yardımcı olur.

IV. Zararlı alışkanlıklarından kurtulmak isteyen-
lere yardımcı olur.

 Buna göre, verilen maddelerden hangisi yanlış-
tır?

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

ÖRNEKTİR
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6.  I. Bireyler hem haklarını kullanmalı hem de 
sorumluluklarını yerine getirmelidir.

II. Her çocuğun sıcak bir aile ortamında 
büyüme hakkı vardır.

III. Vatandaşlarımızın tümü aynı sorumluluklara 
sahiptir.

IV. Kişilerin hak ve özgürlükleri anayasal 
güvence altındadır.

 Yukarıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

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

7. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 1989’da Birleş-
miş Milletler tarafından kabul edilmiştir.

 Bu sözleşmeye göre;

• Tüm dünya çocukları, bu bildirgedeki haklar-
dan, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, siyasi, 
sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanma-
lıdır.

• Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlen-
me ve korunma sağlanmalıdır.

• Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye 
karşı korunmalı ve ticaret konusu olmamalıdır.

 Sözleşmenin verilen maddelerine göre, aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Çocuk hakları sözleşmesi tüm ülkeler tarafın-
dan kabul edilmiştir.

B) Çocukların sağlıklı büyümesi planlanmıştır.

C) Sözleşmedeki haklar bütün çocukları kapsa-
mıştır.

D) Çocuklar üzerinde maddi ve manevi kazanç 
elde etmek isteyenlere karşı tedbir alınmıştır.

8. Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını ve yetki 
alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

Hak: Bir kişinin isteyebileceği, kullanabileceği, 
toplumca ve kanunlarca tanınan yetkidir.

Verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki-
lerden hangisi farklı grupta yer alır?

A) Okul kurallarına uymak.

B) Öğretmenleri dinlemek.

C) Seyahat etmek.

D) Ödev yapmak.

9. 
Sivil Toplum Kuruluşları

Eğitim Sağlık Çevre

I II III

 Yukarıdaki numaralı yerlere gelecek sivil toplum 
kuruluşları aşağıdakilerden hangisinde doğru 
şekilde sıralanmıştır?

       I                          II                         III     

A) Kızılay ÇEKÜL ÇEKOV

B) TEV Yeşilay TEMA

C) TED Kızılay LÖSEV

D) LÖSEV ÇEVKO TEMA

10. Sivil toplum kuruluşları, hayatı daha yaşanabi-
lir bir hale getirmek, toplumsal yardımlaşmayı 
sağlamak, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi 
yardımda bulunmak gibi amaçları yerine getir-
meyi amaçlar.

 Buna göre, sivil toplum kuruluşları ile ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Sivil toplum kuruluşları insanlar arasındaki 
bağların güçlenmesini sağlar.

B) Sivil toplum kuruluşları devlet tarafından ku-
rulur.

C) Sivil toplum kuruluşları halkın tüm ihtiyaçları-
nı karşılar.

D) Sivil toplum kuruluşları muhtaçların sadece 
maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuru-
lan kuruluşlardır.

ÖRNEKTİR
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Toplumsal Yardımlaşma ve DayanışmaTest  02

1.  

İYİLİĞİ DOLAPTAN ÇIKAR

Van’da liseli kız öğrenciler, yakınlarından ve çevrelerinden topladıkları kıyafetleri
moda tasarımı dersinde onarımdan geçirerek ihtiyaç sahibi mülteci ailelere hediye
ediyor. Vestel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 13 kız öğrenci, okul
idarecilerinin desteği ile “İyiliği Dolaptan Çıkar” projesi başlattı. Proje ile öğrenciler,
yakınlarından ve çevrelerinden topladıkları, kullanılmayan kıyafetleri moda tasarımı
dersinde onarımdan geçirdikten sonra çoğunluğu ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Liseli kız öğrencilerinin çalışmaları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Dayanışma duygusu ile ortaya çıkmıştır.

B) Yapılan çalışmalar toplumsal yardımlaşmayı güçlendirmiştir.

C) Sosyal sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

D) Gelir adaletsizliğinin artmasına neden olmuştur.

2.  

Ekonomik özgürlüğünü kazanmış, aile bütçesine katkı sağlayan, üreten bir insan
olmanın getirisi olarak kendine güvenen, kendi ayakları üzerinde duran özgüvenli
bir kadın olmak en büyük isteğim fakat yaşadığım toplumda kadınların çalışma
hayatına girmesi biraz zordur.

Bu durum aşağıda verilen hangi ayrımcılık türüne örnektir?

A) Irk ayrımcılığı

B) Cinsiyet ayrımcılığı

C) Sosyo – ekonomik ayrımcılık

D) İnanç ayrımcılığı

3. 

“Toplumların devamlılığının sağlanması, birlik ve beraberliğinin güçlü olmasına bağlıdır.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisinin doğrudan birlik ve beraberliğin önemiyle ilgili olduğu 
söylenemez?

A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

B) Nerede birlik, orada dirlik.

C) Yalnız taş, duvar olmaz.

D) Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.

ÖRNEKTİR



Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma

Sosyal Bilgiler Soru  Bankası

Y
e

n
i 

K
o

n
s

e
p

t 
S

o
ru

la
r

13

Test  02

4. 
GAZETE

     Ünivesiteye giriş sınavında Türkiye birincisi olan Antalyalı görme engelli
Bahar AKYAR Boğaziçi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü kazandı.
Akyar ile yapılan röportajda başarısının sırrı sorulduğunda “”Çok zor
şartlar altında çalıştım. Ailemin çok desteği oldu. Zorlu olan diğer bir
kısım ise insanların bana karşı oluşturduğu kalıp yargılardı. Ama tüm
engellere rağmen hedefime ulaştım. Şimdi sıra okulumu bitirdikten sonra
büyük şirketlerde üst düzey yönetici olmak” diye konuştu. 

     Akyar, özel gereksinimli bireylere hayatta hiçbir zaman ümidini
kesmemeleri mesajını vererek, “Özgüven çok önemli. Ön yargılara
rağmen hiçbir zaman yılmasınlar. Azmedip çalıştıktan sonra
başarılmayacak hiçbir şey yok.” dedi.

Gazete haberinden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bahar Akyar için çalışmasındaki zorlu engelin insanların önyargısı olduğununa

B) Eğitimde hiçbir engelin önemli olmadığına

C) Bahar’ın hayatına dair hayallerinin hepsine daha ulaşmadığına

D) Engelli bireylere ön yargılı davranmanın toplumun önemli bir eksiği olduğuna

5.  
I. Kültür III. Teknoloji

II. Bayramlar IV. Dil

Yukarıdakilerden hangisi bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşumunda önemli olan unsurlar 
arasında yer almaz?

A) Yalnız III B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV

6. 

   (I) Demokrasi, her toplumda aynı şekilde uygulanmaz. Demokrasi, toplumdan topluma değişiklik
gösterebilir. (II) Fakat demokrasi kavramının temelinde yatan olmazsa olmaz iki prensip vardır: Kişi
özgürlüğü ve eşitlik. (III) Kişi özgürlüğü, hiç kimsenin başkalarının empoze edeceği (zorla kabul
ettireceği) kurallara maruz kalamayacağına, eşitlik ise toplumda kararları etkilemek için aynı fırsatlara
sahip olmaya işaret eder.

Paragrafta verilen cümlelerin hangisinde “özgürlükler” hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) Hepsi

ÖRNEKTİR
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Toplumsal Yardımlaşma ve DayanışmaTest  03

1.  

Hayalimdeki mesleğe sahip olabilmem için her sabah erken
kalkıp okula gitmem gerekiyor. Okuldaki dersleri iyi dinlemeli
ve tüm ödevlerimi düzenli olarak yapmalıyım.

Oğuz

Oğuz’un hayali, aşağıdaki temel haklardan hangisinin gerçekleşmesiyle olabilir?

A) Barınma   B) Meslek sahibi olma

C) Eğitim   D) Düşüncesini özgürce ifade etme

2.  

18 yaşındaki genç delikanlı otobüsün camından bakarken birden bağırdı.

- Baba; arabalar, arabalar görüyor musun, bizle geliyorlar.

Babası gülümsedi ve mutlulukla saçını okşadı.

Genç bir süre daha dışarıyı izledi ve sonra birden bağırdı.

- Bulutlar baba, bulutlar harika!

Baba gülümseyerek oğlunu izledi.

- Baba ağaçlar dedi aniden, delikanlı. Onlar hep geride kalıyor dedi.

Arkada oturan yaşlı adam, bu bağrışmalardan rahatsız olmuş olacak ki;

Babanın omzuna dokundu.

Beyefendi oğlunuzu iyi bir doktora götürmelisiniz. Problemleri var herhalde.

Baba geriye dönerek “O zaten doktordan geliyor. Oğlum doğuştan kördü ve

ameliyat sonrası gözleri açıldı” dedi.

Herkesin bir hikâyesi var. Ne çabuk yargılıyoruz insanları ve ne çabuk tanılar

koyuyoruz değil mi? O kadar hızlı kararlar veriyoruz ki insanların yaşadığı

hikâyeleri bizim için pek önemli olmuyor.

Kalıp yargı, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varma durumudur 
ve halk arasında “ön yargı” olarak da bilinir.

Yukarıdaki hikâyeden yola çıkarak ön yargı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bazen gördüğümüz durumlar gerçek hallerinden çok farklı olabilir.

B) Kalıp yargılar zaman zaman kişilerin doğru karar almalarında yardımcı olabilir.

C) Bir insanı tanımak için muhakkak ön yargıya sahip olmamız gerekebilir.

D) Toplumun temel taşlarından biri kişiler arasında oluşan kalıp yargılardır.

ÖRNEKTİR
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Test  03

3. İstanbul’u alan Fatih, doğruca Ayasofya’ya gitti. Bu sırada Papazlar ve halk ağlaşıyorlardı. Fatih onlara 
elleriyle susmalarını işaret etti. Sükunet sağlanınca Patrik’e “Ayağa kalk! Ben Sultan Mehmed, sana ve 
arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum ki, bugünden itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz konu-
sunda benim gazabımdan korkmayın.” dedi. Sonra ordu komutanına dönerek “Askerlerin halka hiçbir fenalık 
yapmamalarını emretmelerini ve herhangi birisi bu emre itaat etmezse ölümle cezalandırılacağını” bildirdi. 
Böylece, silahla elde ettiği bu şehirde Hristiyan halkın muhabbetini kazanmak amacıyla onların koruyucusu 
olduğunu ilan etti.

İstanbul’u fethettikten sonra Hristiyan halka karşı Fatih Sultan Mehmet nasıl bir yaklaşım sergilemiştir?

A) Adaletle   B) Zorbayla

C) Ön Yargıyla   D) Hoşgörüyle

4. 24 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen Elazığ depreminden sonra orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin des-
tekçilerinden biri de Elazığ Eğitim ve Kültüre Yardım Derneği oldu. Elazığ Eğitim ve Kültüre Yardım Derneği, 
vatandaşlara ücretsiz yeme ve içme olanağının yanı sıra, Elazığ’da öğrenim gören üniversite öğrencileri için 
ücretsiz yurt imkânı sundu. Üstelik barınmanın yanı sıra günde 3 öğün yemek ve 24 saat sıcak su hizmeti de 
sundu.

Yukarıdaki gazete haberinde, deprem sonrası derneğin ortaya koyduğu davranış aşağıdakilerden han-
gisinin göstergesi olmuştur?

A) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın

B) Farklılıklara saygı göstermenin

C) Toplumsal ayrımcılığın 

D) Toplumsal önyargıların hakim olduğunun

5. Elif, yaşı gelen herkes gibi eğitim görmek için okula başlamıştır.
Hakan, bildiği konu hakkında kendi fikrini beyan edebilmektedir.
Erkan, öğretmenin verdiği ödevi eksiksiz olarak yapmıştır.

Verilen örnekler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Hak Sorumluluk Özgürlük

A) Hakan Elif Erkan

B) Elif Hakan Erkan

C) Elif Erkan Hakan

D) Erkan Hakan Elif
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1. Ben 1951 yılında 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocukları olarak dünyaya geldim. Evde annem ve babam 
için evlat, ablam ve abilerim için kardeş, dedem ve babaannem için ise torundum. 1953 yılında ise artık abi 
olmuştum. İlkokula başladığımda ise öğretmenim için öğrenci, sınıftaki diğer öğrenciler için ise arkadaştım. 
Ortaokulu okurken okul çıkışlarında bir tamirhanede çırak olarak çalışıyordum, bu nedenle artık çıraktım ve 
buna uygun davranmam gerekiyordu. Bu hayatım lisede de devam etti. Üniversite okumak için Ankara’ya 
geldiğimde ise hem okudum hem çalıştım. Okulu bitirip de ilk işe başladığım gün ise artık inşaat mühendi-
siydim. Bir süre sonra ise eş oldum, baba oldum ve şimdi de dedeyim. Hayatımın her bir evresi bambaşka 
bir güzellikte ve anlamda geçti diyebilirim.

Aşağıdakilerden hangisi inşaat mühendisi Selim’in sosyal rolüne uygun sergileyeceği bir davranıştır?

A) Ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirme

B) Sağlam ve kullanışlı binalar yapma

C) Arkadaşları ile dayanışma içerisinde olma

D) Bencil bir anlayış sergileme

2. Sosyal bir varlık olan insan gerek ailesi, gerek ar-
kadaşları gerekse toplumun diğer fertleri ile hep 
iç içedir. Her insanın zaman zaman zor dönemleri 
olur ve bu dönemlerde herkes başkalarının yardı-
mına ihtiyaç duyar. Zor durumda olan kişilere 
yardım etmek ve karşılıklı olarak dayanışma içeri-
sine girmek toplumun manevi sağlığı açısından da 
olumlu sonuçlar doğurur. Vatandaşları arasında 
dayanışma ve yardımlaşma bağları kuvvetli olan 
toplumlar, her zaman kötü olayları hafif yaralarla 
atlatırlar.

Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumsal sorunlarla sadece AFAD ilgilenmektedir.

B) Deprem dışında yardımlaşma yapılmamaktadır.

C) Türk toplumu zor zamanlarda dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle hareket etmektedir.

D) Sel felaketine karşı herhangi bir önlem alınmamaktadır.

3. Üniversitede iken kızların taktığı saatlerden takan bir erkek hocamız vardı. Onun bu haline sürekli güler, 
onun bu durumuyla alay ederdik. Sonradan öğrendik ki hocamızın taktığı o saat ölen kızına aitmiş. Bunu 
öğrendiğimizde kendimizden ne kadar utandığımızı anlatmaya kelimeler yetmez. Bu olay bize insanların 
acılarına saygı göstermemiz gerektiğini çok net bir şekilde göstermiş oldu. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ön yargılı insanlar hayatta başarılı olmaktadır.

B) Üniversite öğrencileri olayları derinlemesine incelememelidir.

C) İnsanlar hatalarından ders çıkartmamalıdır.

D) İnsanlar bir durum karşısında hemen yargılama yapmamalıdır.

ÖRNEKTİR
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4.  

T.C. kimlik numarası, e – Devlet şifresi kullanarak devletin vatandaşlarına sunduğu birçok hizmeti
elektronik ortamda kolayca yapabilme imkânı bulunmaktadır. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan
Covid – 19 salgını sürecinde vatandaşlarımız resmi işlemlerinin birçoğunu kolayca bu platformda
yapabilmektedir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Teknolojik gelişmeler bireylerin devletle olan ilişkilerine olumlu katkı yapmaktadır.

B) Devlet vatandaşın sorunlarına duyarsız kalmaktadır.

C) Sosyal değişimler teknolojiyi olumsuz etkilemektedir.

D) Dilekçe hakkı halk tarafından doğru kullanılmamaktadır.

5.  

Verilen görsele göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Şaka yapılmaması gerektiğine

B) İnsanların empatiden kaçınması gerektiğine

C) Ön yargıların olayları yanlış değerlendirmemize yol açtığına

D) Farklılıkları anlayışla karşılamamız gerektiğine

ÖRNEKTİR
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6.  

Artık Telefon Kutusundan Salatalık Çıkmayacak

TBMM’ye sunulan Ürün Güvenliği kanun tasarısı ile sahte, sağlığa zararlı, tehlikeli ve güvensiz ürünlerin pi-
yasaya sürülmesi yasaklanıyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde hem güvensiz Çin malı ürünler, hem de e-ticaret 
yoluyla halkı aldatan malların satışı yapılamayacak. Söz konusu tasarı ile e-ticarete de yaptırımlar geliyor. 
E-ticaret kapsamında uygunsuz ya da güvensiz ürün satılamayacak. Hem müşteriye sahte ürün gönderen 
firma kapatılıp para cezası uygulanacak, hem de bu tür satışa aracılık eden internet, radyo veya TV şirketle-
rine ceza verilecek. Üretici ve ithalatçı firma güvenilir ve sağlığa uygun ürünler imal ve ithal etmek zorunda 
olacak. Aksi halde 250 bin liraya kadar para cezası verilecek. (Genel Ağ Haberi, Nisan 2018)

Genel ağ haberine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Ticari hayatın kısıtlanması hedeflenmektedir.

B) Tüketici hakları korunmak istenmektedir.

C) Elektronik cihazların satışı engellenmeye çalışılmaktadır.

D) İthalatın tamamen durdurulması hedeflenmektedir.

7.  

Dil ve dini inançlarında büyük sarsıntılar meydana gelen milletlerin darmadağın
olacağının altını çizen ünlü şair Yavuz Bülent Bakiler, “Anadolu topraklarında hür ve
müstakil yaşamak istiyorsak kendi kültür değerlerimize yani dilimize ve dini
inançlarımıza, tarih şuurumuz, örf ve adetimize, güzel sanatlarımıza sahip çıkmak
mecburiyetindeyiz.” şeklinde konuştu: Kültürü Türk Milleti’nin temeli olarak kabul
edip en hassas şekilde sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Bakiler, şöyle
konuştu: “38 devlet kurmuşuz. 32 beyliğimiz, 17 hanlığımız var bizim. Azerbeycan ve
Türkistan’da 10 cumhuriyetimiz, 16 imparatorluğumuz var. 4 tane Atabeyliğimiz var.
Yani engin kültürümüzle dünyada 117 devlet kuran bir milletiz. Bu nedenle dünya
milletleri arasında bizim dostlarımız çok az düşmanlarımız ise çok fazladır. Çünkü
biz asırlarca İslam’ın ve Türk’ün bayrağını hem Türkistan’da, hem Anadolu
coğrafyasında, hem de Balkanlar’da dalgalandıdık. “Doğu ve batı dünyasının Türkleri
Anadolu’da barındırmak istemediğine dikkat çeken Yavuz Bülent Bakiler, sağlam
kültür temellerine sahip olan Osmanlı Devleti’nin 600 yıldan fazla ömür sürdüğünü
hatırlattı.

Yavuz Bülent Bakiler’in sözleri dikkate alındığında;

I. Milli benliğin korunmasında dilin hayati bir öneme sahip olduğu

II. Kültürel değerlerine sahip çıkmayan milletlerin yok olma tehlikesi yaşayabileceği

III. Kültürel gücün siyasi gücü pekiştirdiği

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III
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8. Her alanda değişimin izlerini hissettiğimiz çağımızda sosyokültürel yapının değişimine bağlı olarak sosyal 
rollerde de belli başlı değişimler görülmektedir. Öyle ki 1960’larda, 1970’lerde hatta 1980’lerde toplumun 
öğretmenlere, doktorlara ve mühendislere bakış açısı günümüzden çok çok farklıydı. Aynı şekilde toplumun 
bu kesimden beklentisi de çok farklıydı. Bu değişim günümüzde kendisini aile ilişkilerinde de göstermektedir. 
Günümüz anne ve babalarının sosyal rolleri ile geçmişteki anne ve babaların sosyal rolleri çokça farklılaştı. 
Bu farklılaşmayı günümüz ebeveynlerinin şu sözleri ile daha iyi kavrayabiliriz: “Ah biz sizin bu yaptıklarınızı 
kendi ana babamıza yapsaydık var ya”...

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi söylenebilir?

A) Zaman içerisinde toplumun bireylerden beklentisi farklılaşmaktadır.

B) Toplumsal roller insanların değişmez özellikleri arasında yer almaktadır.

C) Bireyselleşme toplumsal dayanışmayı olumlu etkilemektedir.

D) Ülkeler kendi sosyal rollerini belirleyebilmektedir.

9.  

Hz. MEVLANA

Hz. Mevlana’nın sözü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Hatasını anlayan insanların da affedilmemesi gerektiğine

B) Farklılıkların dikkate alınmaması gerektiğine

C) İnsanların toplumsal ihtiyaçları dikkate almaması gerektiğine

D) İnsan ilişkilerinde hoşgörülü olmak gerektiğine

10.  

Yurdumuzun dört ayrı köşesine ait görseller incelendiğinde;

I. Mimari bir zenginliğe sahip olduğu

II. Dini mimarinin her alana yayıldığı

III. Sivil mimarinin gelişme göstermediği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III
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* Bu soruların çözümlerine www.workwin.net sitesinden ulaşabilirsiniz.

1.

2.

+ +

Yukarıdaki parçaların birleşmesiyle aşağıdaki
şekillerden hangisi oluşur? Bul ve işaretle.

Which one of the following patterns will be
created when the pieces above are combined?
Find and mark.

Yukarıdaki şeklin kuşbakışı
görünümü hangisidir?

Which one is the bird’s eye
view of the pattern above?
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03
1. Kavimler Göçü sonuçları ile ilgili;

1. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

2. Hristiyanlığın yayılması

3. Avrupa’da ilk Türk devletinin kurulması

ifadelerinden hangileri Türk kültürünün 
Avrupa’da yayılmaya başlamasına ortam ha-
zırlamıştır?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 3

C) 1 ve 2 D) 1, 2 ve 3

2. Aşağıda ilk Türk devletlerine ait bazı özellikler 
verilmiştir.

1. Töreleri, en geçerli hukuk kuralları saymışlar-
dır.

2. Öldürdükleri insan sayısınca mezarlarının ba-
şına balbal adı verilen taşlar dikmişlerdir.

3. Taşınabilir malzemeler üzerine at, kurt, pars 
gibi hayvanların resimlerini yapmışlardır.

4. İlk Türk devletlerinde Putpereslik inancı yay-
gındır.

verilen özelliklerden hangisi Orta Asya Türk 
kültürüne ait değildir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. 1. Orhun Yazıtları

2. Onlu Sistem

3. Kurultay

4. Medrese

Yukarıdakilerden hangisi ilk Türk devletleri ile 
doğrudan ilişkilendirilemez?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Siyasi  Devletler arası ilişkileri
Toplumsal  İnsanlar arası yaşanan ilişkileri
Ekonomik  Para ile ilgili süreçleri
Dini  Din ile ilgili yaşanan değişim   
       ve gelişimleri inceler.

Bu bilgiler ışığında;

1. Avrupa’da büyük karışıklıklar çıktı. Roma İm-
paratorluğu zayıfladı ve ikiye bölündü.

2. Avrupa’da kavimler birbirine karıştı.

3. Avrupa’da Hristiyanlık yayıldı.

Kavimler Göçü’nün sonuçları ile ilgili yukarıda 
verilenler sırası ile aşağıdaki alanlardan han-
gisi ile ilgilidir?

         1                     2                       3        

A) Siyasi Toplumsal        Dini

B) Toplumsal Siyasi        Dini

C) Siyasi Ekonomik        Toplumsal

D) Ekonomik Siyasi        Toplumsal

5. 
Göçebe yaşam biçimini terk ederek
ilk defa yerleşik hayata geçen Türk 

devletidir.

Saray, tapınak ve ev gibi kalıcı mimari
eserler inşa etmişlerdir.

Buse

Samet

Buse ve Samet, öğretmenlerinin sorduğu soru-
ya doğru cevap vermişlerdir.

Buna göre öğretmen, Buse ve Samet’e aşağı-
daki sorulardan hangisini yöneltmiştir?

A) Uygur Devleti’ni diğer devletlerden ayıran 
özellikler nedir?

B) Hunlar niçin göçebe bir yaşam tarzı sürmüş-
lerdir?

C) Uygurlarda dini hayatın en önemli özellikleri 
nelerdir?

D) Kök Türklerin en önemli özellikleri nelerdir?
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6. Orta Asya Türk Kültürü ile ilgili;,

1.  İlk Türk devletlerinde geleneklere ve Kurultay 
kararlarına dayanan yazısız hukuk kurallarıdır.

2. İlk Türk devletlerinde görülen dini inanıştır.

3. Hükümdara devlet işlerinde yardımcı olan 
meclistir.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden sırasıy-
la aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

          1                      2                    3       

A) Töre Kurultay     Kut

B) Töre Göktanrı     Kurultay

C) Kurultay Göktanrı     Töre

D) Hatun Göktanrı     Kurultay

7. Orta Asya Türk topluluklarında taşınabilir sanat 
eserlerinin daha fazla olduğu görülmektedir.

Sanat eserlerinin taşınabilir olması öncelikle 
Orta Asya Türklerinin hangi özelliği ile doğ-
rudan ilgilidir?

A) Bağımsız yaşamaya önem vermeleriyle

B) Göçebe bir yaşam tarzı sürmeleriyle

C) Çinlilerle mücadele hâlinde olmalarıyla

D) Teşkilatçı bir toplum olmalarıyla

8. Orhun Yazıtları’ndan birisi olan Bilge Kağan 
Anıtı’nda, “Tanrı istediği için kağanlık tahtına 
oturdum.” ifadesi yer almaktadır.

Bilge Kağan’ın bu ifadesi aşağıdaki bilgilerden 
hangisini destekler niteliktedir?

A) Hükümdarların Tanrı tarafından görevlendiril-
diğini.

B) Türk devletlerinin ömrünün kısa olmasına ne-
den olduğunu.

C) Merkezi yönetim anlayışının uygulandığını. 

D) Kurultay kararlarının hükümdarın belirlenme-
sinde etkili olduğunu.

9. Orhun Yazıtları’nda, Türklerin bağımsızlıklarını 
kazanmak için yaptıkları mücadeleler, dev-
let anlayışları, devlet adamlarının duygu ve 
düşünceleri, yöneticiler ve halkın karşılıklı so-
rumlulukları, vatan sevgisi, devletin yıkılışına yol 
açan nedenler gibi birçok konu üzerinde durul-
muştur.

Bu bilgilere bakılarak Orhun Yazıtları ile ilgili,

 1. Türk tarihiyle ilgili önemli bilgi kaynaklarından 
biridir.

 2. Uygur alfabesi kullanılarak yazılmıştır.

 3. Türk tarihi ve kültürünün aydınlatılmasına 
önemli katkılar sağlamıştır.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2

C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

10. Orta Asya Türk devletlerinde,

• Ölen kişi değerli eşyalarıyla birlikte Kurgan 
adı verilen mezarlara gömülürdü.

• Ölen kişiler için Yuğ adı verilen cenaze tören-
leri yapılırdı.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Ahiret inancının görüldüğüne

B) Ölen kişi için cenaze töreni yapıldığına

C) Ölümden sonra da hayatın olduğuna

D) Gök - Tanrı dininin Orta Asya’daki tüm dev-
letler tarafından kabul edildiğine
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1. Büyük Hun İmparatorluğu en parlak dönemini 

Mete Han zamanında yaşamıştır.

Bu dönemde;

• Orta Asya’da yaşayan bütün Türkler bir bay-
rak altında birleştirilmiştir.

• Çin, vergiye bağlanmıştır.

• Orduda “onlu sistem” uygulanmaya başlan-
mıştır.

Bu bilgilerden hareketle Mete Han dönemi için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkler arasında siyasi birliği sağlamıştır.

B) İpek Yolu’nun kontrolünü ele geçirmiştir.

C) Türk ordusunu teşkilatlandırmıştır.

D) Devletin ekonomisini güçlendirmiştir.

2. 
Asya Hun Devleti’nin Özellikleri

⇓ ⇓ ⇓

İpek Yolu’nu 
kontrol altına 
almışlardır.

Türkler ara-
sında ilk kez 
siyasi birliği 
sağlamış-

lardır.

?

Şemada “?” ile boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Yerleşik hayatı benimseyen ilk Türk devleti-
dir.

B) Kâğıt ve matbaayı kullanmışlardır.

C) Bilinen ilk hükümdarları Teoman’dır.

D) Avrupa Hun Devleti tarafından yıkılmışlardır.

3. • Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

• Çin kültürünün etkisinde kalmışlar ve diğer 
Türk devletlerinden farklı olarak Mani dinini 
benimsemişlerdir.

• Kağıt ve matbaa ile kendilerine özgü bir alfa-
be kullanmışlardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk devleti 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygurlar B) Kök Türkler

C) Hunlar D) Kırgızlar

4. • Türk adının geçtiği ilk tarihsel metinlerdir.

• Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı belgele-
rindendir.

• Türk tarihi ve kültürünün aydınlatılmasına 
önemli katkılar sağlamıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen eser aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Orhun Yazıtları

B) Manas Destanı

C) Ergenekon Destanı

D) Göç Destanı

5. Aşağıda Orta Asya Türk devletleri ile ilgili bazı 
bilgiler verilmiştir:

 
1. Uygurlar kâğıt ve matbaayı kullanmışlardır.

2. Hunlar orduda onlu sistemi uygulamışlardır.

3.
Kök Türkler kendilerine has bir alfabe kullan-
mışlardır.

4.
Uygurlar saray, tapınak ve ev gibi kalıcı eser-
ler inşa etmişlerdir.

Verilen bilgilerden hangileri Orta Asya Türk 
devletlerinin kültürel yönden ilerlemiş olduk-
larının göstergesidir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 4 D) 3 ve 4
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6. Aşağıda Türk devletleriyle ilgili bazı bilgiler ve-

rilmiştir.

I.  Uygurlar →  Türkleri bir bayrak altında topla-
mıştır.

II. Göktürkler →  Türk ismiyle kurulan ilk dev-
lettir.

III. Asya Hun →  Yerleşik hayata geçen ilk Türk 
devletidir.

IV. Göktürkler →  Türk tarihinin ilk yazılı eserini 
oluşturmuşlardır.

Bu bilgilerin doğru olması için hangilerinin yer 
değiştirilmesi gerekmektedir?

A) I ve II B) I ve III

C) III ve IV D) I ve IV

7. Aşağıda Uygurlar ile ilgili bazı bilgiler veril-
miştir;

1. Birçok şehir kurmuşlar, şehirlerin etrafını sur-
larla çevirmişlerdir.

2. Saray, tapınak ve ev gibi kalıcı mimari eserler 
yapmışlardır.

3. Uygur alfabesini kullanmışlardır.

4. Ülke topraklarını hanedan üyelerinin ortak 
malı olarak görmüşlerdir.

Verilen bu bilgilerden hangileri Uygurların di-
ğer Türk devletlerinden farklı olarak yerleşik 
hayata geçtiklerinin göstergesidir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 4

C) 1 ve 2 D) 3 ve 4

8. Orta Asya, Türk göçleri sonucunda;

• Türkler, gittikleri yerlerde güçlü devletler kur-
muşlardır.

•  Farklı kültürlerin ve toplumların kaynaşmasını 
sağlamışlardır.

•  Bazı Türk boyları yerli halkla kaynaşarak dini 
ve millî kimliklerini kaybetmişlerdir.

Yukarıdaki ifadelerde göçlerin hangi alandaki 
sonuçlarından söz edilemez?

A) Siyasi B) Sosyal

C) Ekonomik D) Kültürel

9. 

Orhun Kitabeleri’ni yazmışlardır.

İpek Yolu üzerinde denetim kurmuş ve
Çin’i vergiye bağlamışlardır.

Tarihte “Türk” adıyla kurulan
ilk Türk devletidir.

Kendilerinin geliştirmiş olduğu
bir alfabeyi kullanmışlardır.

Emine

Ferit

Hakan

Elif

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği 
bilgiler Kök Türk Devleti’nin siyasi ve ekono-
mik yönden güçlendiğinin göstergesidir?

A) Emine ve Ferit

B) Yalnız Ferit

C) Yalnız Elif

D) Emine ve Hakan

10. 
Devlet Özellik

I. Uygurlar Mani dinini kabul etmişlerdir.

II. Kök Türkler
Türk adıyla kurulan ilk Türk 

devletidir.

III.
Asya Hun 

Devleti
Tarihte kurulan ilk Türk 

devletidir.

IV
Avrupa Hun 

Devleti
Merkezi Ötüken’dir

Yukarıda verilen devlet - özellik eşleştirmele-
rinden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV
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1. Orta Asya Türklerinin en önemli ihtiyaçları, barınakları olmuştur. Türkler barınak ihtiyaçlarını üzeri kalın keçe 
örtülerle kaplanan çadırlarla sağlamışlardır. Bu çadırlar eski çağlardan beri Türklerin barınağı olmuştur. 
Türkler bu çadırları Asya Hun Devletinden itibaren çeşitli hayvanların çektiği arabalar ile taşımışlardır. Keçe 
çadırları ile eşyalarını arabalara yükleyip başka yerlere kolayca taşınmışlardır. 

Yukarıdaki paragrafta, Orta Asya’da yaşayan Türklerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Savaşçı bir millet oldukları

B) Göçebe bir yaşam tarzına sahip oldukları

C) Tarımla uğraştıkları

D) Ulaşımda genellikle at kullandıkları

2. Orta Asya’da konargöçer yaşayan Türkler, başta ekonomik şartların zorlaşması nedeniyle başka yerlere 
göç etmişlerdir. Yıllar içinde de iklim şartları, dış baskılar, nüfus artışı, bağımsız yaşama arzusu gibi neden-
lerden dolayı göç hareketleri daha uzak yerlere de olmuştur. Türkler bu göçler sayesinde Orta Asya’nın 
dışında da devletler kurmuşlardır. Gittikleri yerlere kültürlerini de taşımışlar ve başka kültürlerle de etkileşim 
içine girmişlerdir. 

Bu paragraftan hareketle,

I.  Türkler bir çok sebepten dolayı göç etmişlerdir.

II. Sadece Orta Asya’da devlet kurmuşlardır.

III. Başka devletlerle etkileşim içine girmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

3. • Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kurallarıdır.

• Devleti yönetme yetkisinin hükümdara Gök Tanrı tarafından verilmesi inancıdır.

• Ölülerin eşyaları ile birlikte gömüldüğü mezar.

Yukarıda Orta Asya Türk kültürüne ait bazı açıklamalar verilmiştir. Buna göre;

I. Kut Anlayışı

II. Kurgan 

III. Töre 

IV. Kurultay

kavramlarından hangisinin açıklaması yoktur?

A) I B) II C) III D) IV
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4. T’u-küeler dendi onlara ilk başta… Orta Asya’nın bozkırlarından ve Altay’ın dağlarından doğdular. Çin’den 
Güney Sibirya’ya, Afganistan’dan Anadolu’ya ve hatta bu kitabın yazarının ülkesi Polonya’ya kadar gittiler. 
Altaylılar, Beltirler, Çuvaşlar, Gagavuzlar, Karaimliler, Kırgızlar, Tengirler, Tuvalılar, Uygurlar… Sayısız coğ-
rafyada sayısız adlarla anıldılar. Şamanist, Lamaist, Maizist oldular, Hıristiyanlık’la İslam’la tanıştılar. Hayata 
ve ölüme dair benzer tavırlar geliştirdiler; sadece dillerini değil, bu tavırlarını da gittikleri yerlere taşıdılar. 
Hangi inanç sistemine dahil olurlarsa olsunlar, ölüm gelip yurdun kapısını çaldığında geçmişleri onları dürt-
tü, ortak bir sezginin etkisiyle hareket ettiler. Ölüm yolculuğuna tedarikli çıktılar; öbür tarafın çayırlarında 
koşturabilsinler diye, atlarıyla gömüldüler; erkekler oklarıyla, mızraklarıyla, tütünleriyle, kadınlar en güzel 
elbiseleriyle, kulak temizleme kaşıklarıyla, dikiş iğneleriyle... (Edward Tryjarski)

Bu paragraftan yola çıkarak Türkler ile ilgili;

I. Türkler, farklı coğrafyalarda devlet kurmuşlardır.

II. Ölümden sonraki hayata inanmışlardır.

III. Farklı dinlere inanmışlardır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

5. Aşağıdaki resimler Orta Asya Türklerinin bazı özellikleri hakkında ipuçları vermektedir.

Yukarıdaki resimlerde, Türklerin hangi özelliği hakkında ipucu verilmemiştir?

A) Dini inanışları   B) Yaşam tarzları

C) Dil ve edebiyatları   D) Yönetim anlayışları 
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6. • Orhun Abideleri bize aittir.

• Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti biziz.

• Yerleşik hayata ilk biz geçtik.

• Türk adını ilk kez biz kullandık.

 
Hunlar Köktürkler II. Köktürkler Uygurlar

▲ ● ■ ★
Yukarı verilen özellikler ile Türk devletleri eşleştirilmek istense hangisi doğru olur?

A) 
▲

●

■

★

 B) 
●

▲

■

★

 C) 
●

▲

★

■

 D) 
■

▲

★

●

7.  

II. Köktürk(Kutluk) Devleti yüzyıllar öncesinden Türk tarihine ışık tutan, atalarımızın sesini duyuran, Türklere 
vasiyetlerini ulaştıran Orhun abidelerini yazmışlardır.

Orhun Abideleri;

I. Bilge Kağan

II. Kültegin Kaan 

III. Tonyukuk

isimlerinden hangileri adına yazılmıştır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve II   D) I, II ve III
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8. (I) Türk Oğuz beyleri, milleti işit: üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini, töreni kim boza-
bilecekti. Türk milleti vazgeç, pişman ol. (II) Disiplinsizliğinden dolayı seni beslemiş olan kağanına, hür olan 
iyi iline karşı hata ettin. (III) Silahlılar nereden gelip seni dağıttılar. Mızraklılar nereden gelip seni sürdüler. 
Mukaddes Ötüken ormanının milleti, dağıldın ve gittin. (IV) Çin milletinin ipeği yumuşak, sözü tatlı imiş. Tatlı 
sözle, ipek kumaşla aldanıp Türk milleti öldün. O yere doğru gidersen daha çok öleceksin. Ancak Ötüken’de 
oturup kervan gönderirsen hiçbir sıkıntı yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarsın. 

Bilge Kağan kitabesinden alınan cümlelerin hangilerinde Türklerin düştüğü hatadan bahsedilmektedir?

A) Yalnız I   B) II ve III

C) II ve IV   D) Yalnız IV

9. (I) Türklerin ilk anayurdu doğuda Kingan Dağları ile Batıda Hazar Denizi arasında kalan Orta Asya’dır. (II) 
Sert karasal iklimin yaşandığı Orta Asya’nın geniş bozkırlarında konargöçer halde yaşamaktadırlar. (III) Hü-
kümdarlar, geniş ülke topraklarını daha kolay yönetebilmek için ülkeyi doğu batı olarak ikiye ayırmışlardır 
(IV) Atları evcilleştiren Türkler, bu sayede çok daha geniş alanlara yayılma fırsatı bulmuşlardır.

Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde, Orta Asya Türk Devletlerinin ülke yönetimi hakkında bilgi ve-
rilmektedir?

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

10. İslamiyet öncesi dönemde Türkler, ‘‘Kurgan’’ denilen Türk mezarlarında ölen kimsenin yanına bazı değerli 
eşyalarını da gömerlerdi. İnsan şeklinde yapılan mezar taşlarına “Balbal” denirdi. Ayrıca ölünün arkasından 
“Ölü Aşı” denilen yemek dağıtılırdı. 

Buna göre, Türklerin ölen kimsenin yanına eşyalarını da gömmesi hangi özelliklerinin göstergesidir?

A) Ahiret inancına sahip olduklarının

B) Tek tanrı inancına sahip olduklarının

C) Her ölenin cennete gideceğine inanmalarının

D) Yerleşik bir hayat yaşamalarının
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1. 
1. İslamiyet’in doğduğu şehir  Mekke

2. Müslümanların hicret ettiği şehir  Medine

3.
Abbasilerin Türkler için kurduk-
ları şehir

 Samarra

4.
Abbasi Devleti’nin bilim ve kültür 
merkezi

 Şam

Yukarıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden  
hangisi yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. 1. Hz. Ali (r.a)

2. Hz. Osman (r.a)

3. Hz. Ebubekir (r.a)

4. Hz. Ömer (r.a)

Yukarıda verilen halifelerin, başa geçme sı-
rasına göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 1 - 2 - 3 - 4 B) 3 - 4 - 1 - 2

C) 3 - 4 - 2 - 1 D) 1 - 3 - 2 - 4

3.  I. Yalancı peygamlerlerle mücadele edildi.

II.  Kudüs, Irak ve Suriye fethedildi.

III.  Kur’an-ı Kerim çoğaltıldı.

verilen çalışmalar aşağıdaki halifelerden han-
gisi döneminde yapılmıştır?

           I                      II                    III         

A) Hz. Ebubekir (r.a)   Hz. Ömer (r.a)    Hz. Osman (r.a)

B) Hz. Ömer (r.a)     Hz. Osman (r.a) Hz. Ali (r.a)

C) Hz. Ebubekir (r.a)  Hz. Osman (r.a)  Hz. Ali (r.a)

D) Hz. Ali (r.a)         Hz. Osman (r.a)  Hz. Ömer (r.a)

4.  I. İslam dininin putperesliği yasaklaması

II. İslam dininin bütün insanları eşit olarak gör-
mesi

III. İslam dininin köleliği ve kan davalarını 
yasaklaması

IV. İslam dininin kadınlara değer vermesi

Yukarıda verilen bilgilerin kaç tanesi Mek-
kelilerin İslam dinine karşı çıkma nedenleri 
arasında gösterilebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Hz. Ömer (r.a) Dönemi’nde; 

• Bizans ile yapılan mücadeleler sonucu Suri-
ye, Filistin ve Mısır fethedildi.

• Sasaniler yenilgiye uğratılarak İran fethedildi.

• Sınırlar genişledi ve ülke yönetim birimlerine 
ayrıldı.

• Divan kurulu oluşturuldu.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden 
hangisi ulaşılamaz?

A) Farklı milletlerle mücadele edilmiştir.

B) Sınırların genişlemesi yeni düzenlemeleri 
meydana getirmiştir.

C) İslam devletinin temelleri atılmıştır.

D) Yönetimde teşkilatlanmaya gidilmiştir.

6. • Hz. Ali (r.a) döneminde Cemel Vak’ası yaşan-
mıştır.

• Emevi halifesi Abdulmelik (r.a) döneminde 
devlet yazışmalarında Arapça resmi dil kabul 
edilmiştir.

• Abbasi halifesi Memun (r.a) döneminde Bağ-
dat’ta Beytül Hikme kurulmuştur.

Yaşanan bu gelişmelere göre, aşağıdakiler-
den hangisinin göstergesi olamaz?

A) İslam devletinde iç karışıklar yaşanmıştır.

B) Emeviler döneminde milliyetçilik öne çıkmış-
tır.

C) Abbasiler bilime önem vermişlerdir.

D) İslam dünyası dış tehditlerle karşılaşmıştır.

04
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7. Türkler özellikle Talaş Savaşı’ndan sonra Abba-
silerin ılımlı politikasının sonucunda İslamiyete 
girmeye başladılar. Abbasiler de Türklerin sa-
vaşçılık özelliklerini kaybetmemeleri için Bağdat 
yakınlarında Samarra şehrini kurdular. Ayrıca Bi-
zans sınırından gelecek saldırılara karşı Avasım 
şehirlerini kurarak buralara Türkleri yerleştirdi-
ler. 

Verilen paragrafa göre;

I. Abbasiler, Türklerin askerî yeteneklerinden 
faydalanmak istemişlerdir.

II. Abbasiler, dışarıdan gelebilecek saldırılardan 
korunmak için Türklerden faydalanmışlardır.

III. Türkler, Abbasi Devletinin askerî yapısında 
görev almışlardır.

IV. Türkler Abbasiler ile yaptığı savaş sonucu 
Müslüman olmaya başlamışlardır.

yargılarından kaç tanesine ulaşılabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nda;

• Yılın belli günlerinde Mekke yakınlarında pa-
nayırlar yapılırdı.

• İnsanlar putlara tapar ve onlara kurban ke-
serlerdi.

• Toplum kabilelere bölünmüş olup, insanlar 
arasında kan davaları yaşanmaktaydı.

Verilen bilgilerde Arap Yarımadası’yla ilgili;

I. Dinî,

II. Ekonomik,

III. Sosyal,

IV. Teknik

yapılarından kaç tanesiyle ilgili bilgi verilmiş-
tir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. Hz. Muhammed (s.a.v)’in 632’de vefatından son-
ra 661 yılına kadar olan döneme “Dört Halife 
Dönemi” denir.

Bu dönemde;

• Yönetim

• Hukuk

• Ekonomi

gibi birçok alanda gelişmeler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelere örnek 
olarak gösterilemez?

A) Devlet idari birimlere ayrıldı.

B) Adli teşkilat oluşturuldu.

C) Ordugah şehirleri kuruldu.

D) Beyt’ül mal oluşturuldu.

10.  I. İlk vahyin gelişi

II.  Bedir Savaşı

III.  Hicret

IV.  Uhud Savaşı

V. Hudeybiye Antlaşması

VI.  Mekkenin Fethi

Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde gerçek-
leşen bu olayların kronolojik sıralanması 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) I – III – II – IV – V – VI

B) III – I – II – IV – VI – V

C) I – II – IV – III – V – VI

D) III – I – II – IV – V – VI
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1. Abbasilerde yapılan çalışmalar aşağıda veril-

miştir:

• Darül Hikme adıyla çeşitli dinlerden insanların 
araştırma ve çalışmalar yaptığı akademinin 
kurulması

• Birçok yeni medresenin açılması

• Yunan ve Bizanslılara ait eserlerin Arapçaya 
çevrilmesi

Abbasilerde bu tür çalışmaların yapılması 
aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

A) Abbasilerde hoşgörünün olduğunu

B) Abbasilerde kültürel faaliyetlerin geliştiğini

C) Abbasilerin islamiyetin yayılışını hızlandırdığı-
nı

D) Abbasilerde Arapçanın resmi dil olduğunu

2. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda;

• Siyasi birlik yoktu.

• Putperestlik yaygındı.

• Kölelik yaygındı.

Verilen bilgilere bakılarak İslamiyet’ten önceki 
Arabistan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Çok tanrılı dini inanış hâkimdir.

B) Kabileler hâlinde yaşamışlardır.

C) İnsanlar arasında eşitlik yoktur.

D) Ticaret gelişmiştir.

3. 
Çinlilere karşı Türkler ile Araplar

birleşerek Talas Savaşı’nı
kazanmışlardır. Talas Savaşı’nın

Türkler açısından siyasi, kültürel ve
dini sonuçları olmuştur.

Derste Talas Savaşı’nı anlatan Barış Bey ardından 
“Talas Savaşı’nın sonuçları nelerdir?” sorusunu 
öğrencilere yöneltmiştir.

Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi 
yanlış cevap vermiştir?

A)

B)

C)

D)

Çin topraklarının tamamı Türklerin
eline geçmiştir.

İslam dini Türkler arasında yayılmaya
başlamıştır.

Tüklerle Müslümanlar
arasındaki ilişkiler iyice gelişmiştir.

Araplar Çinlilerden
kağıt, matbaa ve pusulayı

öğrenmişlerdir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa zaman-
da İslamiyeti kabul etmelerinin nedenlerinden 
biri değildir?

A) Abbasilerin Türklere karşı hoşgörülü tavırla-
rının olması

B) Müslümanlar ile Türkler arasındaki ticari faa-
liyetlerin artması

C) Emeviler döneminde uygulanan Arap milliye-
tiçiliği politikası

D) İslam dini ile Gök Tanrı inancı arasındaki ben-
zerlikler bulunması

ÖRNEKTİR



İslamiyet'in Doğuşu ve Türkler

Sosyal Bilgiler Soru  Bankası

33

Test  02
5. 

İslam kültür ve medeniyetlerinin
gelişip ilerlemesine katkı

sağlamışlardır.

Arapların siyasi yönden güç
kazanmalarını engellemişlerdir.

Türkler İslâmiyetin geniş alanlara
yayılmasını sağlamışlardır.

İslam dünyasını yabancı saldırılara
karşı korumuşlardır.

Beyza

Ayhan

Rıza

Dilek

Bu öğrencilerden hangisinin verdiği cevap 
“Türklerin İslam dinine yaptığı katkılar” ile ilgili 
değildir?

A) Ayhan B) Rıza

C) Beyza D) Dilek

6. Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kültür-
lerinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

Aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi İsla-
miyetten önce de Türk kültüründe var olan 
unsurlardan biridir?

A) B)

C) D)

Minyatür Hat Sanatı

Kilim Dokuma Tezhip

7. Aşağıda Türklerin İslamiyet’i seçme nedenlerin-
den bazıları verilmiştir: 

1. Eski Türk İnancı olan “Gök Tanrı” inancında da 
İslam’daki gibi tek ilah inancının olması

2. Abbasilerin Türklere karşı hoşgörülü bir politi-
ka izlemesi

3. Türklerin örf ve âdetlerinin İslam inancına 
benzemesi

4. Ahiret, cennet ve cehennem gibi inançların 
Türklerin eski inançlarında da olması

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde Türklerin 
İslamiyet’i kabul etmelerinde başka bir devle-
tin etkisinin olduğu görülmektedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. İlk Türk İslam Devletleri;

• İslam dünyasının koruyuculuğunu yapmışlar-
dır.

• Hindistan’da İslamiyet’i yaymışlardır.

• Bilim, sanat ve eğitimin gelişmesine katkı yap-
mışlardır.

Buna göre, Türklerin İslamiyete yaptığı katkıla-
ra hangisi örnek gösterilemez?

A) Beytül Hikme’nin açılması

B) Tuğrul Bey’in Abbasi halifesini saldırılara kar-
şı koruması

C) Gazneli Mahmut’un Hindistan’a 17 sefer yap-
ması

D) Nizamiye Medreselerinin açılması
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Test  03

1. Cahiliye Döneminde Arap Yarımadasında,

• Başta Putperestlik olmak üzere Hristiyanlık ve Musevilik yaygındı.

• Okuma yazma çok yaygın değildi.

• Kız çocuklarına değer verilmezdi.

Verilen bilgilere bakılarak Cahiliye Dönemi ile ilgili;

I. Dinsel bir birlik yoktur.

II. Toplumsal sorunlar yaşanmaktadır.

III. Eğitime önem vermişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) II ve III

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlik yılarında güvenilir kişi olduğundan ‘‘El-Emin’’ diye adlandırılmıştır. 40 yaşında 
peygamber olduktan sonra peygamberlik vazifesi gereği insanları İslam dinine davet etmeye başlamıştır. 
Mekkeliler, gençlik yıllarında güvendikleri Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamber olduğunu söylediğinde inan-
mamışlardır. Tepki göstermişlerdir.

Bu bilgilerden hareketle Mekkelilerin islamiyeti’i kabul etmemesi ile ilgili;

I. İslamiyet kadın ve erkeğe eşit değer vermektedir.

II. İslamiyet kabile üstünlüğünü reddetmektedir.

III. Zenginler, ticari çıkarlarını kaybetme korkusu yaşamaktadır.

değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II   B) I ve III

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

3. 624 yılında Müslümanlar ile Müşrikler arasında Bedir’de meydana gelen savaşta Müslümanlar galip geldi. 
Müşriklerden sağ kurtulanlardan kimi kaçmış kimi de esir edilmişti. Esir alınanlardan bir kısmı fidye karşılığı 
serbest bırakıldı. Ancak parası olmayanlar fidyelerini ödeyememişlerdi. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) de 
onlara; on kişiye okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakacaklarına dair söz verdi. Kalan esirler 
de on kişiye okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldılar.

Buna göre; 

I. Esirlere kötü davranıldığı

II. Eğitime önem verildiği

III. Tüm esirlerin serbest bırakıldığı   

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III
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Test  03

4.  

Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip

Divan-ı Lügatit Türk Kaşgarlı Mahmut

Atabetül Hakayık Hoca Ahmet Yesevi

Divanı Hikmet

I.

II.

III.

IV. Ali Şîr Nevaî

Yukarıdaki tabloda İlk Türk-İslam eserleri ve yazarları eşleştirilmiştir. Verilen eşleştirmenin hangisinde 
hata yapılmıştır?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) II ve IV

5. İslam devleti daha önce kurulmasına rağmen illere vali atanma durumunun Hz. Ömer döneminde ger-
çeklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Daha önce fetihlerin yapılmamış olması 

B) Divan teşkilatının kurulmuş olması 

C) Devletin geniş sınırlara ulaşması 

D) İslam devletinin ilk halifesi olması

6. Aşağıda Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlar verilmiştir.

Mekke’nin
Fethi

Bedir 
Hendek

Uhud 

Bu savaşlar kronolojik olarak sıralanmamış hali aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

A) 
■

★

▲

●

 B) 
■

▲

★

●

 C) 
■

★

●

▲

 D) 
★

■

●

▲
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Test  04

1. Aşağıda dört halife ve bu halifeler dönemindeki önemli olaylarından bazıları verilmiştir.

 Hz. Ebu Bekir ▲ İlk İslam donanması kurulmuştur.

 Hz Ömer ● Kur’an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir.

 Hz. Osman ■ Divan Teşkilatı oluşturulmuştur.

 Hz. Ali ★ Müslümanlar siyasi olarak bölünmüştür.

Verilen Halifeler ve önemli olayların eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

A) 
 ▲

 ●

 ■

 ★

 B) 
 ●

 ▲

 ★

 ■

 C) 
 ●

 ■

 ▲

 ★

 D) 
 ■

 ★

 ▲

 ●

2. Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam Devleti’nin ve Müslümanların ikinci halifesi Hz. Ömer sınır-
ların genişlemesi ile beraber bir dizi teşkilatlanma çalışmalarında bulunmuştur. Bu doğrultuda divan teşkilatı 
kurulmuş, ülke illere ayrılmış ve bu iller merkezden gönderilen valiler aracılığı ile yönetilmiştir. Ayrıca illere 
kadı ataması da gerçekleştirilmiştir. Fetihlerin artmasıyla sürekli ve düzenli orduya duyulan ihtiyaç da gi-
derilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Askeri düzenlemeler yapılmıştır.

B) Ülke yönetiminde görüş alış verişine önem verilmiştir.

C) Hukuk teşkilatı oluşturularak adalet sağlanmaya çalışılmıştır.

D) Ekonomi alanında gelişmeler takip edilmiştir.

3. Aşağıda Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde etkili olan özellikler verilmiştir

I. Gök tanrı inancına sahip olmaları

II. Müslüman tüccarlar ile ticaret yapmaları

III. Ölümden sonraki hayata inanmaları

IV. Talas savaşında Araplarla birlikte hareket etmeleri

Verilen özelliklerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde etkili olan dini sebeplerdendir?

A) I ve II   B) I ve III

C) I, II ve IV   D) I ve III
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Test  04

4. Ben Karahanlı Devleti’nin kurucusu Satuk Buğra Han. Müslümanlığı kabul ederek Abdülkerim adını aldım. 
Devletimin resmi dinini de İslamiyet olarak belirledim. Böylece topraklarımdaki Türk boyları İslamiyet’i kabul 
ettiler. Kısa sürede topraklarım Türk-İslam devleti haline geldi. Ülkemde Türk törelerinin yanında İslami hu-
kuk kuralları da geçerli olmaya başladı. Halkımdan bazı ilim sahibi kişiler halkıma İslami kuralları öğretmek 
adına Kutadgu Bilig, Atabetü’l Hakayik, Divan-ı Hikmet gibi bazı eserler dahi yazmışlardır. Halkım hayvan-
cılığın yanında tarım ve madencilik ile birlikte ticaretle de uğraşmaya başladılar. Böylece yerleşik hayatı 
da benimseye başladılar. Ticaretin canlanması ve güvenliği için Ribat adında kervansaraylar inşa ettirdim. 

Yukarıdaki paragrafta Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han’ın ağzından Türklerin İslamiyet’i kabulü ile 
meydana gelen değişimler anlatılmıştır.

Buna göre;

I. Hukuk

II. Kültür

III. Ticaret

IV. Sosyal 

Alanlarının hangilerinde değişim yaşandığı söylenebilir?

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

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

5. VEDA HUTBESİ

Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz ka-
dınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin 
kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslüman’ın kardeşidir ve böylece bütün Müslüman-
lar kardeştirler. Bir Müslüman’a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile 
vermişse o başkadır.

Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. 
Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur.

Yukarıda Veda Hutbesinden bazı cümleler verilmiştir. Buna göre;

I. İnsan haklarına saygı duyulması gerektiği 

II. Müslümanların kardeş olduğu

III. Eğitime önem verilmesi gerektiği

değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III
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1. Çağrı Bey 1015 ile 1021 yılları arasında Anadolu-
ya çeşitli akınlar yapmıştır.

Çağrı Bey akınlar düzenleyerek; 

I. Bölgeyi tanımak,

II. Bizans’ı yıpratmak,

III. Ganimet elde etmek

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Anado-
lu’ya birçok akınlar yapılmış ve Anadolu’da ilk 
Türk beylikleri kurulmaya başlamıştır. 

Buna göre, Anadolu’ya yapılan Türk akın-
larının ortak amacı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak

B) Devlet adamlarına öğütler vermek

C) Anadoluyu yurt edinmek

D) Ticareti geliştirmek

3. Malazgirt Meydan Savaşı’nda, Bizans ordusun-
da para karşılığı savaşan Uzlar ve Peçenekler 
saf değiştirerek Selçuklu tarafına geçmişlerdir.

Uzlar ve Peçenek Türklerinin taraf değiş-
tirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili 
olmuştur?

A) Bizans ile aralarındaki olan sorunlar 

B) Anadolu’da devlet kurmak istemeleri

C) Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurmak iste-
meleri

D) Selçuklularla ortak dil ve tarihe sahip olma-
ları

4. Anadoluda kurulan ilk beylikler Anadolu’yu 
bayındır hale getirmişlerdir.

I. Mama Hatun Külliyesi → Saltuklular

II. Divriği Ulu Cami → Danişmentliler

III. Yağıbasan Medresesi → Mengücekliler

Yukarıda verilen beylik eser eşleştirmelerinin 
doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştir-
mesi gerekir?

A) I ve II B) I ve III

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

5. Dandanakan Savaşının kazanılmasından sonra 
Büyük Selçukluların en önemli hedefi Anado-
lu’nun fethedilmesi olmuştur.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İslamiyetin Orta Asya’ya yayılmak istenmesi

B) Selçukluların Moğol baskısına uğraması

C) Göçebe Türklere yurt bulabilme isteği

D) Denizcilik alanında çalışmalar yapılmak is-
tenmesi

6. Malazgirt Meydan Savaşıyla Anadolu’nun ka-
pıları Türklere açılmıştır. Bu savaştan sonra 
Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anadoluda 
kurulan ilk Türk beylikleri arasında yer almaz?

A) Saltuklular

B) Karamanoğulları

C) Artuklular

D) Danişmentliler

05
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7. Malazgirt Zaferi Türk tarihinde önemli bir dö-
nüm noktasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlar 
niteliktedir?

A) Türklerin İslam dünyasında önemi arttı.

B) Haçlı Seferlerinin başlamasına neden oldu.

C) Anadolu’da Türkiye tarihinin başlamasına or-
tam hazırladı.

D) Bizans İmparatorluğunun zayıflamasına ne-
den oldu.

8.  I. Erzurum ve çevresinde kuruldular.

II. Erzincan ve çevresinde kuruldular.

III. Sivas ve çevresinde kuruldular.

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurul-
muş beyliklerin kuruldukları bölgeler yukarıda 
verilmiştir.

Buna göre, bu beylikler aşağıdaki seçenekle-
rin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

I. II. III.

A) Saltuklular Mengücekliler Danişmentliler

B) Artuklular Saltuklular Danişmentliler

C) Danişmentliler Artuklular Saltuklular

D) Saltuklular Danişmentliler Mengücekliler

9. Malazgirt Savaşının sonuçları ile ilgili;

I. Bizans’ın Anadolu’daki etkinliğini kaybetmesi,

II. Türkmenlerin grup halinde Anadoluya göç 
etmesi,

III. Anadoluda ilk Türk beyliklerinin kurulması

Yargılarından hangileri Anadolunun Türkleş-
mesine ortam hazırlamış olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I, II ve III

10. 

İslamiyet’in Anadolu’da
yayılmasına katkı sağlamışlardır.

Anadolu’da Türk siyasi birliğini
sağlamışlardır.

Anadolu’yu Bizans ve Haçlı
saldırılarına karşı korumuşlardır.

Merve

Selçuk

Havva

Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin 
önemi ile ilgili bilgi veren bu öğrencilerden 
hangilerinin söylediği doğrudur?

A) Yalnız Merve

B) Yalnız Havva

C) Merve ve Selçuk

D) Selçuk ve Havva
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Test  02

1. Erzurum’un Pasinler Ovası’nda 1048 yılında Bizans ordusu ile savaştık. Anadolu’yu yurt edinme amaçlı yap-
tığımız savaşı biz kazandık. Bizans ile yaptığımız ilk büyük savaş olan Pasinler Savaşı ile daha birçok akınlar 
yaparak Anadolu’nun kapısını araladık. Bu akınlar ile Anadolu’nun fethi için de önemli adım atmış olduk. En 
önemlisi de Anadolu’yu tanımış olduk ve Bizans’ın gücünü kırdık. (Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey)

Paragraftan yola çıkarak; Buna göre

I. Pasinler Savaşı’nın Bizans ile yapılan ilk savaş olduğu,

II. Savaşı Bizans’ın kazandığı,

III. Türklerin amacının Anadolu’yu yurt edinmek olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

2. Malazgirt Ovasında karşılaştığımız Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusu sayıca bizden fazlaydı. 
Benim komutanlığımda uyguladığımız Turan Taktiği ile düşmanı ağır bir yenilgiye uğrattık. Malazgirt Zaferi 
yurt edinmeye başladığımız Anadolu’nun, Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından bir dönüm noktası olmuş-
tur.(Selçuklu Sultanı Alparslan)

Sultan Alparslan’ın anlattıklarından yola çıkarak Malazgirt Savaşının sonuçları ile ilgili;

I. Savaşı Türklerin kazandığı

II. Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı

III. Türkiye tarihinin başladığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

C) I ve II   D) I ve III

3. - Sınırları her geçen gün genişleyen devlet için devlet adamları ve memurlar yetiştirmek.

- Din adamları yetiştirerek insanlara İslam dininin doğru öğretilmesini sağlamak. 

- Yoksul ve zeki öğrencilere yardım ederek, yetiştirilmelerini sağlamak.

- Dini bilimlerle birlikte pozitif bilimler okutmak ve ülkenin bilim ve teknik olarak gelişmesini sağlamak.

Nizamiye Medreselerinin kuruluş amaçlarının arasında;  

I. Yönetim

II. Ekonomik 

III. Dini 

IV. Eğitim 

alanlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A) I ve II   B) Yalnız II

C) II ve III   D) I ve IV
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4. Ben, ………………………………………………….. , babam Sultan Alparsan 
vefat ettikten sonra ……………………………….........………… Devletine 
hükümdar oldum. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans anlaş-
maya uymaması üzerine Anadolu’ya akınlara devam edip 
İzmir’e kadar fethettim. Böylece devletimin sınırlarını Orta As-
ya’dan Ege Denizi’ne kadar genişleterek en parlak ve güçlü 
dönemini yaşattım. 

paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse devlet ve hükümdarı doğru verilmiş 
olur?

A) Sultan Sencer - Büyük Selçuklu

B) Sultan Mahmut - Gazneliler    

C) Satuk Buğra Han - Karahanlı

D) Melikşah - Büyük Selçuklu

5. Selçuk Bey’in ölümünden sonra devleti tam teşkilatlı hale getirip yönetmeye başlayan Tuğrul ve Çağrı 
Beyler akınlarını Anadolu’ya yapmaya başladılar.

Çünkü Anadolu:

  Elverişli iklime sahipti 

  Geniş otlakları vardı

  Verimli topraklara sahipti

Buna göre, Anadolu’nun hangi alandaki önemine vurgu yapılmıştır?

A) Siyasi   B) Tarım ve Hayvancılık

C) Kültürel   D) Ekonomik

6. Ben Çağrı Bey, benden öncekiler Anadolu’ya keşif ve ganimet için akınlar yapmıştır. Ben ise sadece ganimet 
ve keşif için gelmedim. Aynı zamanda….

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) Anadolu’ya yerleşmek için geldim.

B) Anadolu’yu yurt edinmek için geldim.

C) Anadolu’da İslamiyet’i yaymak için geldim.

D) Anadolu’nun zenginliklerine el koymak için geldim.
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1. 

Derebeylikler
zayıfladı. Merkezi krallıklar güçlendi.

Kudüs Müslümanların
elinde kaldı.

Elif

Selim

Selim ve Elif’in verdikleri bilgiler, Haçlı Sefer-
leri’nin aşağıdaki sonuçlarından hangileri ile 
doğrudan ilgilidir?

        Selim                     Elif        

A) Dinî sonuç Teknik sonuç

B) Siyasi sonuç Ekonomik sonuç

C) Dinî sonuç Siyasi sonuç

D) Teknik sonuç Ekonomik sonuç

2.  I. Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar.

II. Anadolu’yu Haçlılara karşı korumuşlardır.

III. Moğollarla sürekli mücadele halinde olmuş-
lardır.

Yukarıdakilerden hangilerinin Anadolu’da ku-
rulan ilk Türk beylikleri hakkında doğru bilgiler 
olduğu söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve III D) II ve III

3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde tüccarların ko-
naklaması için kervansaray, hastaların tedavisi 
için darüşşifalar, yoksulların yemek ihtiyaçlarını 
karşılamak için imarethaneler yapılmıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Mimariye önem vermişlerdir.

B) Sanat değeri yüksek eserler yapılmıştır.

C) Halka hizmet veren eserler yapılmıştır.

D) Yapılan eserler kültürel amaçlıdır.

4.    Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağla-
mak amacıyla Sinop, Samsun ve Suğdak gibi 
limanlar ele geçirilmiştir.

    Avrupa ve Mısır’dan gelen ticaret gemilerinin 
uğrak yeri olan Antalya fethedilmiştir.

    Kıbrıs Kralı ile ticari antlaşmalar imzalanmıştır.

Verien bilgilere göre 13. yy.’da İpek ve Baha-
rat yollarının geçtiği bazı yerleri ele geçirerek 
ekonomik olarak güçlenen Türk - İslam devleti 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye Selçuklu Devleti

B) Asya Hun Devleti

C) Osmanlı Devleti

D) Büyük Selçuklu Devleti

5. • Anadolunun kapıları Türklere açıldı.

• Anadolunun Türk yurdu olduğu kesinleşti.

• Anadoluda Türk siyasi birliği bozuldu.

Yukarıda verilen gelişmeler ile aşağıdaki sa-
vaşlar eşleştirildiğinde hangi savaş dışarıda 
kalır?

A) Pasinler Savaşı

B) Malazgirt Savaşı

C) Kösedağ Savaşı

D) Miryokefalon Savaşı

6. 1. Farklı nitelikte olan ürünlerin ticareti yapılmış-
tır.

2. Doğu – Batı kültürlerinin kaynaşmasını sağla-
mıştır.

3. Birçok devletin ticaret sayesinde ekonomisini 
canlandırmıştır.

4. Ticaret yolunun kontrolü sürekli olarak Çin’in 
elinde olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi İpek Yolu 
ticaretinin sonuçlarından biri değildir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

06
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7. Orta Çağ’da Müslüman devletler; İpek yolu ve 
Baharat yoluna hâkim olmuş ve zenginleşmiştir. 
Avrupa ise bu zenginliği ele geçirmek amacıyla 
bazı faaliyetlerde bulunmuştur.

Buna göre, Ortaçağ Avrupası’nda İpek ve 
Baharat yollarının Müslüman Türklerin eline 
geçmesi hangisine neden olmuştur?

A) Kavimler Göçü’ne

B) Anadolu’nun Türkleşmesine

C) Haçlı Seferleri’ne

D) Kral Yolu’nun bulunmasına

8. 

Mehmet Bey

M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren kulla-
nılmaya başlanmıştır.
Lidyalıların başkenti Sardes’ten
başlayıp Mezopotamya’daki Ni-
nova şehrine kadar ulaşan tica-
ret yoludur.
Perslerin Anadolu’ya hakim olma-
sından sonra 1. Darius dönemin-
de daha işlek hâle gelmiştir.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Bey’in 
tahtaya yazdığı bu bilgiler, aşağıdaki ticaret 
yollarından hangisi ile ilgilidir?

A) Kral Yolu B) İpek Yolu

C) Hint Deniz Yolu D) Baharat Yolu

9. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde;

• Temel geçim kaynağı hayvancılıktır.

• Uygurlara kadar yapılan sanat eserleri daha 
çok taşınabilir özellik göstermiştir.

• Köktürklerle birlikte yazılı eserler verilmeye 
başlanmıştır.

Verilenlere bakılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisi ulaşılamaz?

A) Kök Türklerin yazıyı kullanmayı bildiği

B) Türklerin tüm eserlerinin yazılı olduğu

C) Uygurlara kadar göçebe bir yaşam sürüldüğü

D) Ekonomik faaliyet olarak hayvancılıkla uğra-
şıldığı.

10. Ticaret Yolları

       I               II                   III          

Çin’den
başlayıp

Avrupa’ya 
giden yoldur.

Hindistan’dan
başlayıp

Avrupa’ya giden
yoldur.

Batı Anadoludan
başlayıp

Mezopotamya-
ya giden
yoldur.

Yukarıda numaralandırılmış yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

           I                      II                     III         

A) İpek Yolu         Kral Yolu         Baharat Yolu

B) Baharat Yolu    İpek Yolu        Kral Yolu

C) Kral Yolu         Baharat Yolu    İpek Yolu

D) İpek Yolu         Baharat Yolu   Kral Yolu

11. Devletlerin ekonomik olarak güçlenmesinde;

I. Ticaret yolları üzerinde olması,

II. Önemli pazarlara sahip olması,

III. Ticaret kervanlarının geçtiği güzergahta 
olması

değerlendirmelerinden hangilerinin etkili ol-
duğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) Yalnız II D) I, II ve III

12. Anadolu beylikleri Anadolu’nun daha yaşanıla-
bilir bir yer hâline gelmesini sağlamak amacıyla 
çeşitli çalışmalar yapmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlar 
niteliktedir?

A) Tüm beyliklerin denizcilik ile uğraşmaları

B) Mimari eserler yapmaları

C) Birbirleriyle mücadele etmeleri

D) Çinlilere karşı Anadolu’yu korumaları
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1. 
1. Darüşşifa A. Eğitim

2. Medrese B. Sağlık

3. Hamam C. Konaklama

4. Kervansaray D. Temizlik

Yukarıda verilen Türk-İslam eserleri ve işlevlerinin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir?

A) 
1 - A

2 - B

3 - C

4 - D

 B) 
1 - B

2 - A

3 - C

4 - D

 C) 
1 - A

2 - B

3 - D

4 - C

 D) 
1 - B

2 - A

3 - D

4 - C

2. İpek Yolu, Çin’in Şian şehrinden başlayıp Orta Asya’dan yol alarak Anadolu üzerinden Avrupa’ya kadar 
uzanmaktadır. Bu yol üzerinde daha çok Çin’den Batıya ipekli kumaş, porselen ve kağıt; Batıdan Çin’e 
ise değerli madenler taşınmıştır. Devletler bu ticaret yolunun kontrolünü elinde tutmak için mücadeleler 
vermişlerdir. Yol üzerine tüccarların konaklamaları için çok sayıda kervansaray yapılmıştır. Bu ticaret yolu 
sayesinde ticaretin yanında kültürler de taşınmıştır. Yaşam şekillerini dahi değiştirmiştir. 

Paragrafta, İpek Yolu’nun hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

A) Ülkeler arası etkileşiminden

B) Sınırları ülkeleri aştığından 

C) Ülkeleri sadece ekonomik açıdan etkilediğinden 

D) Devletlerin, uğruna savaşlar yaptığından  

3. Haçlı seferlerinin bazı sonuçları şunlardır;

• Kudüs, Antakya ve Urfa gibi Hristiyanlarca kutsal sayılan şehirler Müslümanlarda kalmıştır.

• Türklerin batıya doğru ilerleyişi bir süre durmuştur.

• Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.

Buna göre;

I. Siyasi 

II. Dini

III. Kültürel 

IV. Ekonomik

alanlarından hangilerinin sonucundan bahsedilmemiştir?

A) Yalnız I   B) II ve III

C) Yalnız III   D) III ve IV
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4.  

Ben Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Selçuk Bey’in torun-

larından Süleyman Şah. Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferinden 

sonra Anadolu’nun fethi için görevlendirildim. Diğer beyliklere 

nazaran topraklarımı genişleterek Anadolu’nun hâkimiyetini ele 

geçirdim. İç karışıklıklar yaşayan Bizans’ın zayıflığından yararla-

narak İznik’e kadar ilerledim ve İznik’i başkent yaparak 1075 

yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ni resmen kurdum.

Süleyman Şah’ın anlatımından yola çıkarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Devletin kurulduğu yer neresidir?

B) Devletin kurulduğu tarih nedir?

C) Devletin kuran hükümdar kimdir?

D) Devletin II. Hükümdarı kimdir?

5. • Küçük yerleşim yerlerini büyük Türk şehirleri haline getirmişlerdir.

• Gürcü, Ermeni ve Haçlılara karşı mücadeleler vermişlerdir.

• Fethedilen yerlere konar-göçer Türk ailelerini yerleştirmişlerdir.

Malazgirt Zaferi’nden sonra kurulan beyliklerin Anadolu’nun Türkleşmesi için yaptıkları katkılara bakı-
larak;

I. Siyasi

II. Mimari

III. Sosyal

IV. Ekonomik

alanlarından hangisi ya da hangileri üzerinde katkı yaptığı söylenemez?

A) Yalnız IV   B) III ve IV

C) II ve III   D) I ve II

6. Türker’in Anadolu’ya gelişinden itibaren bu coğrafyada birçok medresenin yapıldığı görülmektedir. Anadolu 
Selçukluları Anadolu’da bir şehri fethettiklerinde ilk iş olarak orada cami, medrese, zaviye inşa ederek tüc-
carları, din adamlarını ve Türk nüfusu buralara yerleştirmişlerdir. Danişmendliler, Artukoğluları ve Anadolu 
Selçuklularına ait medreselerin bir kısmı zamanla harap olmuştur. Bugün Dânişmendli Hükümdarı Niza-
meddin Yağıbasan’ın yaptırdığı medreselerden Niksar ve Tokat’takiler kısmen ayaktadır.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu’nun en eski Medresesi Anadolu Selçuklularına aittir.

B) Anadolu’da kurulan Türk devletleri Haçlılar ile mücadele etmişlerdir.

C) Türkler yaşadıkları coğrafyalarda bayındırlık faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

D) Anadolu’da Türk birliği kurulmuştur.
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Test  03

1.  

Bizans, Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla hazırladığı büyük bir ordu ile harekete geçti.
Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan komutasındaki Türk ordusu ile Miryokefalon’da

mücadele etti(1176). Miryokefalon Savaşı’nda Türkler zafere ulaşarak Anadolu’daki
hâkimiyetlerini kesinleştirdiler. Böylece Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidi kalmadı.

Avrupalılar bundan sonra Anadolu’ya Türkiye demeye başladılar.

metinden yola çıkarak Miryokefalon Savaşı ile ilgili;

I. Sebep

II. Sonuç

III. Önem

Hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) II ve III

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

2. Kösedağ Savaşından sonra;

• Moğollar, Anadolu’ya egemen olmaya başladılar.

• Selçuklu hükümdarlarını Moğollar tayin etmeye başladı.

• Anadolu’yu Moğolların atadığı vali ve komutanlar yönetmeye başladı.

Bu bilgilerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkler, Anadolu’dan çıkarılmıştır.

B) Anadolu, Moğol hâkimiyetine girmiştir.

C) Moğollar, Bizans ile ittifak kurmuştur.

D) Anadolu’nun İslamlaşma sürecini Moğollar devam ettirmiştir.

3. 
BEYLİK ESERİ

I. Danişmentler Yağıbasan Medresesi

II. Mengücekliler Malabadi Köprüsü

III. Saltuklular Mama Hatun Külliyesi 

IV. Artuklular Divriği Ulu Camii

Yukarıda verilen beylikler ve eserleri eşleştirmesinin doğru olabilmesi için hangi ikisinin yerlerinin de-
ğiştirilmesi gerekmektedir?

A) I ve II   B) II ve III

C) II ve IV   D) I ve IV
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Test  03

4.  

I

II

Haritada numaralandırılarak gösterilen ticaret yollarının isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ-
ru olarak sıralanmıştır?

A) 
  I. İpek yolu

 II. Baharat Yolu

  B) 
  I. Kral Yolu

 II. Baharat Yolu

C) 
  I. Kral yolu

 II. İpek Yolu

  D) 

  I. İpek yolu

 II. Kral Yolu

5.  

1190 yılında Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1221 ile 1237

tarihleri arasında Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. Devletine en parlak

dönemini yaşatmıştır.  Hükümdarlığı boyunca birçok önemli başarıya imza atmıştır. Onlarca önemli

eser inşa ettirmiştir. Özellikle Konya, Niğde, Antalya ve Beyşehir'de yaptırdığı eserler

günümüze kadar gelmiştir.

Metinde bahsedilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Alparslan   B) Gazneli Mahmut 

C) I. Kılıç Arslan   D) Alâeddin Keykubat
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1. 24 Ocak 2020’de Elazığ’da gerçekleşen depremde onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca bir o kadar da 
enkaz altından yaralı kurtarılan insanımız vardı. Ancak bu üzücü olayın hemen ardından ülkemizin dört bir 
yanından Elazığ’a yardım tırları gitti, çeşitli kampanyalar düzenlenerek Elazığlıların yalnız olmadığı his-
settirilmeye çalışıldı. Bu acı olay bir kez daha bize gösterdi ki bizi biz yapan temel özelliklerimiz var ve 
bunlardan biri de yardımlaşma duygumuzdur. Herhangi olumsuz ya da acı bir olayda kenetlenebilmemiz 
ve aynı acıyı paylaşabilmemizdir. Bu özellik çok az bir millete nasip olur ve biz de o milletlerden biriyiz.

Yukarıda verilen metne göre aşağıdaki değerlendirmelerinden hangisine ulaşılabilir?

A) Elazığlıların tüm sorunları halk tarafından çözüme kavuşturulmuştur.

B) Elazığ’ın deprem sonrası ortaya çıkan altyapı sorunları çözülememiştir.

C) Dayanışma duygusu içerisinde sorunlar aşılmaya çalışılmıştır.

D) Depremde hasar gören evler onarılmıştır.

2. “Engel” Tanımayan Başarı Hikayesi: Fatih Çelik
Doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan Fatih Çelik, hem para-tek-
vando yapıyor hem de ampute futbol takımında kalecilik yapıyor. 
Para-tekvandoda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri 
bulunan bedensel engelli milli sporcu, başarılı eğitim hayatıyla da 
örnek oluyor. Doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan milli pa-
ra-tekvandocu Fatih Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora 
başladıktan sonra hayatında yaşanan olumlu değişime dikkati çekti. 
Dövüş filmlerinden esinlendikten sonra Adana Halk Eğitim Merke-
zi’ne giderek tekvando kursuna yazılan Fatih, yaşamındaki değişimi 

şu sözlerle ortaya koydu:”Tekvandoya başlamadan önce hayatım sadece ev ve okuldan ibaretti. Ev ile okul 
arasında gidip geliyordum. Tekvandoyla tanıştıktan sonra çevrem genişledi. Eskiden Adana dışına fazla çık-
mazdım. Mersin gibi yakın illere gitmiştim. Spor sayesinde 40’a yakın şehir, 15 civarında ülke gezdim. Uçağa 
binmemiştim, uçağa bindim. Bunların hepsi tekvandonun, sporun sayesinde oldu. Ayrıca milli takım forması 
giymek de ayrı bir gurur kaynağı.”Fatih, ampute futbolla nasıl tanıştığını ise “Bizim üniversitede (Çukurova) 
bir ağabey takımı kurdu. Takımı kurarken de bana ‘Destek olur musun? Birlikte takım kuralım, rehabilitasyon 
amaçlı insanlara dokunalım.’ dedi. Ben de ‘Olur.’ dedim. Yani 2013’te takımın kurulmasında ben de vardım. 
O zamandan beri takımın birinci kalecisiyim. Adana’nın tek takımıyız.” sözleriyle anlattı.(Genel Ağ Haberi, 
Aralık 2018)

Metne göre Fatih Çelik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sosyal çevresinde değişimler yaşandığına

B) Farklı kültürleri tanıma fırsatı yakaladığına

C) Fiziksel engel yaşamasının onun başarılarını olumsuz etkilemediğine

D) Yaşadığı ayrımcılık nedeni ile zor zamanlar yaşadığına

3. Hz. Muhammed (s.a.v), başta eşi Hz. Hatice ve yakın çevresi olmak üzere Mekkeli Arapları İslamiyet’e davet 
etmeye başladı. Bu çağrıya ilk uyanlar Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd bin Hârise’dir. Bu davet 
Hz. Muhammed’in (s.a.v) yakın çevresinde olumlu karşılık bulsa da Kâbe’deki putları ziyarete gelenlerden 
para kazanan Mekke’nin ileri gelenleri ise İslamiyet’in yayılmasına engel olmaya çalıştı.

İslamiyet’in bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların mevcut çıkarlarını korumak istemeleri

B) Toplumsal adalete inanmaları

C) Sosyal sınıflaşmayı önlenmek istemeleri

D) Cihat anlayışını benimsenmeleri
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4.  

Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’e ait olan bu dizelerde milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan en önemli 
unsurlardan hangisi üzerinde durulmuştur? 

A) Dil   B) Tarih

C) Vatan   D) Coğrafya

5.  

Metehan’ın sözlerinden yola çıkarak;

I. Ekonomik mücadeleler yaşandığı

II. Askeri düzenlemeler yapıldığı

III. Hunların siyasi bir teşkilatlanmaya sahip olduğu

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

DENEME - 02
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6.  

Verilen görsel İslamiyet öncesi Türklere ait bir Kurultay toplantısına aittir. 

Buna göre; 

I. Devlet yönetiminde farklı düşüncelere önem verildiği

II. Kadınların kurultay toplantılarına katıldığı

III. Son sözün kağana ait olduğu

durumlarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I.   B) Yalnız III.

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

7.  

Abbasiler Dönemi’nde eğitim, bilim, kültür ve sanata önem verilmiş, çeşitli şehirlerde medreseler, kütüp-
haneler yapılmış, mimari eserler ortaya konmuştur. Tercüme bürosu, rasathane ve kütüphane vazifesi de 
gören Beytü’l-Hikme, Abbasiler zamanında altın çağını yaşamıştır. Buradan Harezmi, Kindi gibi birçok bilim 
insanı ve düşünür yetişmiştir. İslâm dünyasına 500 yıl hizmet ettikten sonra Moğollar tarafından yakılıp 
yıkılarak yok edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İslam dünyasında Beytül Hikme’den başka eğitim kurumunun yer almadığına

B) İslam dünyasının bilime önem verdiğine

C) Doğu klasiklerinin ilk kez bu dönemde tercüme edildiğinde

D) Astronomi alanında en önemli çalışmaları Abbasiler tarafından gerçekleştirildiğine
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8. Uzak kuzey ülkelerini dolaşmış bir tüccar Gazneli Mahmud’un huzuruna geldiğinde “O uzak diyarda üç
ay gece, üç ay gündüz olur.” deyince Sultan, tüccarın kendisini kandırdığını zannederek öfkelendi. Tüc-
car söylediğinin doğruluğuna yemin edince Sultan da ona “Bana söylediğini müneccimbaşı da dinlesin, o
inanmazsa sana en ağır cezayı veririm.” dedi. Sultan, sarayımın en değerli hazinesi dediği müneccimbaşı
Birûni’yi huzura çağırttı. Birûni, çok yer gezmişti ama uzak kuzey ülkelerine gitmemiş, oradaki iklimi, gece
ve gündüz durumunu o güne kadar kimseden dinlememişti. Tüccarın anlattığını dinleyince gözleri parladı,
Allah’a şükretti. Birûni’nin tüccarı dinlerken sevindiğini görüp şaşıran Sultan “Ne diyorsun müneccimbaşı?”
diye sordu. Ünlü bilgin önce bir elma istedi. Bu elmayı Sultan’a göstererek anlatmaya başladı “Efendim,
dünyamız şu meyve gibi yuvarlak ve karşılıklı iki yönden hafifçe basıktır. Hesaplarıma göre kendi ekseni
etrafında 23 dakika 37 saniyelik bir eğimle döner. Bu durumda kutupların, belli dönemlerde uzun zaman
güneşi görmemesi gerekir. O hâlde bu tüccarın anlattıkları doğrudur.” Bunun üzerine Gazneli Mahmut ikna
olmuş, tüccar da cezadan kurtulmuş ve birçok hediye ile mükâfatlandırılmıştır.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türk İslam devletlerinde bilimsel çalışmalar yapıldığına

B) Türk hükümdarların bilime önem verdiklerine

C) Dönemin en gelişmiş devletinin Gazneliler olduğuna

D) Bilime katkı sunanların ödüllendirildiklerine

9. İslam dini, Karahanlılar aracılığıyla Orta Asya’ya, Gazneliler aracılığıyla Hindistan’a kadar yayılmıştır. Türk-
lerin İslamiyet’i kabulüyle beraber İslami hukuk kuralları uygulanmaya başlamıştır. İslami hukuk kurallarına
“Şer’i Hukuk”, Türk töresine dayanan hukuk kurallarına da “Örfi Hukuk” denilmektedir. Kişiler arası sorunlar
Şer’i Hukuka göre çözümlenirken devlete karşı işlenen suçlar da Örfi Hukuk geçerli olmuştur. “Örfi Hukuk”
kuralları “Şer’i Hukuk” kurallarına aykırı olmamıştır.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İslamiyet ile birlikte Türklerin gelenek ve göreneklerinden uzaklaştığına

B) Türklerin İslamiyet’i geniş coğrafyalara yaydığına

C) Türk İslam Devletlerinde hukuk birliğinin olmadığına

D) Şeri hukukun örfi hukuktan üstün olduğuna

10. Oğuz Yabgu Devleti’nin ordu kumandanı Selçuk Beyin torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler Türklere yeni yurt
bulma ve İslam dinini yayma amacındaydılar. Bu bilinçle Çağrı Bey Anadolu’ya önce keşif ardından da yer-
leşme amacı taşıyan bir dizi akınlar yaptı. Bu akınlar Sultan Alparslan döneminde de devam etti ve 1048
yılında Bizans ile savaşa dönüştü. Selçuklular Anadolu’yu yurt edinme amacıyla yaptıkları savaşı kazan-
dılar. Bizans ile yapılan ilk büyük savaş olan Pasinler Savaşı ile Anadolu’nun kapısı Türklere aralandı ve
bundan sonra da Anadolu’ya birçok akınlar yapıldı. Böylece Anadolu’nun fethi için de önemli bir adım atılmış
oldu. Yapılan bu akınların en büyük katkısı Anadolu’yu tanımak ve Bizans’ın direncini kırmak oldu.

Buna göre;

I. Türklerin yurt edinme amacıyla hareket ettiği

II. Türklerin Anadolu’dan atılamayacağının anlaşıldığı

III. Cihat politikasında başarı sağlanmadığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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