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Yukarıdaki parçaların koordinatlarını bul ve yaz.

Find the coordinates of the pieces above and write them.
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İn san da n İ n s a n a Gide n Y o l

1. Ayşe Hanım, beş yaşındaki kızı Esra’nın evdeki

3. Emre, güzel bir üslûpla konuşan, kendini ifade

eşyalara zarar vediğini görünce çok kızmış ve
“Sen ne yaramaz bir çocuksun, hiçbir zaman
akıllı davranmıyorsun, sürekli eşyaları kırıyorsun.” demiştir. Bu sözler, Esra’nın uzun süre
ağlamasına ve hırçınlığının artmasına neden
olmuştur. Bunun üzerine Ayşe Hanım, nerede
hata yaptığını düşünmüş ve Esra’nın aynı davranışlarıyla karşılaştığında ifade dilini değiştirmiştir.
Kızını, yetişkin bir birey olarak değerlendiren
Ayşe Hanım ona “Ben, senin mutlu bir çocuk
olmanı, duygu ve düşüncelerini konuşarak ifade
etmeni ve çevreye zarar vermemeni istiyorum.
Çünkü seni çok seviyorum.” demiştir. Kısa bir
süre sonra Ayşe Hanım, kızının olumsuz davranışlarının azaldığını da gözlemlemiştir.

eden, karşısındaki insanı can kulağı ile dinleyen
ve anlamaya çalışan bir öğrencidir. Bu yüzden
sınıftaki arkadaşları tarafından çok sevilmektedir.

III. Anlayışlı bir insandır.
IV. Eleştirel ve yargılayıcı bir üsluba sahiptir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle söylenemez?
A) Yalnız I.

B) Yalnız IV.

C) I ve II.

D) III ve IV.

4. Öğretmen: “Arkadaşlarınızla ya da çevrenizdeki

EK

diğer insanlarla daha etkili bir iletişim kurabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?” sorusunu
öğrencilerine yöneltmiştir.
Bu soruya;

R

N
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A) Kızının olumsuz davranışı karşısında sen dilini
kullanarak kızını suçlamıştır.
B) Kızının, aynı olumsuz davranışı yapması üzerine kendi duygu ve düşüncelerini içeren ben
dilini kullanmıştır.
C) Ben dilini kullanarak kızının çevresine zarar
verme eğilimini ortadan kaldırmaya yönelik
önemli bir adım atmıştır.
D) Kızı ile olan iletişiminde etkili dinleme yaparak
karşılaştığı sorunu çözüme kavuşturmuştur.

I. Etkili bir anlatım yapmaktadır.
II. Empati kurmasını bilmektedir.

Tİ
R

Bu örnek olaydaki tutumuna göre Ayşe Hanım’ı
iletişim tarzıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hagisine ulaşılamaz?

Buna göre Emre için;

Ö

I. Kendini doğru bir şekilde ifade etmelidir.

II. İnsanlara karşı sen dilini kullanmalıdır.

III. İnsanları empati yaparak anlamaya çalışma-

lıdır.

IV. Başkalarına karşı ön yargısız olmalıdır.

gibi tutum ve davranışların hangisinden kesinlikle kaçınması gereklidir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Verdiğimiz mesajlar açık, net ve anlaşılır olmalıdır.

Kemal:

Bir ağız, iki kulak varsa, bir konuşup iki
dinlemeliyiz.

Esma:

Empati kurarak, karşımızdaki insanların duygu ve düşüncelerini anlamaya
çalışmalıyız.

Yusuf:

İnsanlarla konuşurken kendi düşüncelerimizin doğruluğunu onlara kabul
ettirmeliyiz.

Bu öğrencilerden hangisinin öğretmenin sorusuna doğru cevap verdiği söylenemez?

5.

2. Sağlıklı bir iletişim kurmak isteyen bir kişi;

Ayşe:

A) Ayşe

B) Kemal

C) Esma

D) Yusuf

I. Sınıfa girdiğimizde arkadaşlarımıza “İyi dersler!” diyerek selam vermek
II. Sabah uyandığımız zaman anne ve babamıza “Günaydın!” diyerek selam vermek
III. Arkadaşlarımızla iyi geçinmek adına gerektiğinde başkalarına yardım etmeyi emretmek
IV. Çalışan bir insanı gördüğümüz zaman kendisine “Kolay gelsin!” demek
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi iletişimi
olumsuz yönde etkileyen davranışlara örnek
olarak gösterilebilir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

İnsandan İnsana Giden Yol
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I. Karşımdaki kişinin duygu ve düşüncelerini
anlamaya çalışmalıyım.
II. Kendimi doğru ifade etmeliyim.
III. Empati kurmalıyım.
IV. Karşımdaki kişiyi dikkatli bir şekilde dinlemeliyim.

9. Sen dili; karşı tarafı yargılayıcı, eleştirici, suçla-

gibi bilgileri ortaya koyan Osman, sağlıklı bir
iletişim kurmak için yukarıdakilerden kaç tanesini yapmalıdır?

A) Senin bu işi başaracağına inanıyorum.
B) Sen zaten hep ödevlerini eksik yaparsın.
C) Seninle yolculuk bile yapılmaz.
D) Sınavlardan hep zayıf not alıyorsun.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

7. ................ bir insanın, kendini karşısındaki insanın
yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini
doğru olarak anlama çabasıdır.
Verilen bu tanımın aşağıdaki kavramlardan hangisine ait olduğu söylenebilir?

B) Empati

B) Beden dili

D) Ben dili

8.

Bu tanımdan hareketle aşağıdaki örneklerden
hangisinde “Sen Dili”nin kullanıldığı söylenemez?

10. Bir baba ders çalışmayan çocuğuna, aşağıdaki
ifadelerden hangisini kullanırsa, “Ben Dili” ile
kendi duygularını ortaya koyarak çocuğunu
uyarmış olur?

EK

A) İletişim

yıcı ifadeler içeren olumsuz iletişim yoludur. Bu
üslûp, öfke ve kızgınlık duyguları taşır.

Tİ
R

6.

Test

Yaz tatili ile ilgili yaptığım planlarımı
kuzenime anlattım.

Metin

N

Okulumuzda düzenlenecek olan bilim
olimpiyatlarına katılacağım proje ile
ilgili bilgileri öğretmenime mail attım.

A) Derslerini zamanında yapmazsan akşamki
millî maçı seyredemezsin.
B) Sen sorumluluklarının farkında olmayan bir
öğrencisin.
C) Sürekli televizyon seyrediyorsun hiç ders çalışmıyorsun.
D) Derslerine düzenli çalışamaman beni endişelendiriyor.

Elif

R

Okuldan eve geç geldiğimde annemin
bana kızgın olduğunu yüzüne bakarak
anladım.

Serkan

Yukarıdaki öğrenciler, kullandığımız yöntem ve
araçlara göre üçe ayrılan iletişim türlerine örnek
olabilecek ifadelerde bulunmuştur.

Ö

Bu öğrencilerin ifadelerinin iletişim türüyle doğru eşleştirmesi seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Metin

Elif

Serkan

A) Sözlü iletişim Sözlü iletişim Yazılı iletişim
B) Yazılı iletişim Sözlü iletişim Sözsüz iletişim
C) Sözlü iletişim Yazılı iletişim Sözsüz iletişim
D) Yazılı iletişim Sözlü iletişim Sözlü iletişim

11. Beden dili kavramıyla tanımlanan evrensel bir
gerçeklik vardır. Sözlü iletişim sırasında jest ve
mimikler ya da vücut hareketleri, söylenen sözlerden daha fazla mesaj verir. Bu konuyu Ralph
W. Emerson şu şekilde açıklar: “Ne olduğun o
kadar yüksek sesle haykırıyor ki senin ne dediğini duyamıyorum.”
Bu metinden beden dili ile ilgili hangi yargının
doğruluğuna ulaşılamaz?
A) Yüz ve vücut hareketlerinin verdiği mesajı
yansıttığına
B) İletişimde sözcüklerden daha önemli olduğuna
C) Sözlü iletişimin gerçekliğini yitirmesine neden
olduğuna
D) Dünyaca kabul edilmeyen bir kavram olduğuna

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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1 ve 2. soruları metne göre yanıtlayınız.
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Karagöz: (Pencereden) Yahu, kapının önünde bir çöp tenekesi var. Hacivat dayağa doyamamış. Çöp tenekesini getirip bizim evin önüne koymuş. Ben şimdi gösteririm ona!
Hacivat: (Gelir) Karagözüm ne yapıyorsun? O tenekeye çiçek mi dikeceksin yoksa?
Karagöz: Seni gidi kerata! ... Bu eciş bücüş şeyi buraya sen koydun değil mi? Dur, onu kafana geçireyim de
gör şimdi! (Kucaklamaya çalışır)
Hacivat: Aman, dur Karagöz’üm, ne yapıyorsun? Bu çöp tenekesine, çiçek saksısına benzemiyor. Sakın
kucaklama!
Karagöz: Ne samanı, ne sapı? Önümden çekil de atayım şunu!
Hacivat: Dur yapma! Bilmediği ot eşeğin başını ağrıtır, derler.
Karagöz: Kerata kime eşşek diyorsun?
Hacivat: Karagöz’üm, hadi bizim konağa gidelim.
Karagöz: Bezeli samana mı gidelim? Beni kandırma çekil oradan. Al bunu kendi evinin önüne koy!

A) Karşımızdaki kişiyle göz teması kurmayı
B) Etkili bir iletişim için beden dilini iyi kullanmayı
C) Karşımızdaki konuşurken onu etkin bir şekilde dinlemeyi
D) İletişimde sen diline örnek oluşturacak konuşmalar yapmayı

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

Metne göre Karagöz ve Hacivat sağlıklı bir iletişim kurmak için aşağıdakilerden hangisini ihlal etmiştir?

2. Metne göre Karagöz ve Hacivat arasındaki iletişimin bozulmasının ilk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karagöz’ün Hacivat’a karşı ön yargıyla yaklaşması
B) Hacivat’ın Karagöz’e karşı sen dilini kullanması
C) Karagöz’ün Hacivat’ın sözlerini etkin bir şekilde dinlemesi
D) Hacivat’ın Karagöz’ü yargılaması

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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İnsandan İnsana Giden Yol
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3. 					

İletişim insanoğlunun zorunlu ihtiyaçlarından biridir. İnsanlık tarihi boyunca iletişimde farklı yöntemler ve
araçlar kullanılmıştır. Duman, güvercin, telgraf ve radyo, televizyon, internet ve akıllı telefon gibi iletişim
araçları geçmişten günümüze kullanılmıştır. Günümüzde iletişim özellikle, teknoloji sayesinde geniş kitlelere ulaşmış ve iletişim araçlarının çeşitliliği oldukça artmıştır. Son yıllarda ise en yaygın ve en hızlı iletişim
araçlarından biri genel ağlar olmuştur. Genel ağ üzerinden; e-okul, e-devlet gibi hizmetleri almanın yanında
sanal market uygulaması ile alışveriş yapılmakta ayrıca bankacılık işlemleri de yine genel ağ üzerinden
kolayca yürütülebilmektedir.
Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

N

EK

A) Tarih boyunca insanlar kitlelere ulaşmak için farklı yöntemler denememiştir.
B) İnsanlar iletişimi tarih boyunca çeşitli araçlarla sağlamıştır.
C) Genel ağ hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.
D) İletişim teknolojileri zaman içinde değişime uğramıştır.

9

Ö

R

başladım. İşte tam bu sırada kardeşim yanıma geldi.
– Canım çok sıkılıyor oynamaya çıkalım mı, dedi.
Ben ise onu duymamazlıktan geldim. O canının sıkıldığını söylerken yüzüne bile bakmadım. Tekrar dışarı
çıkmayı teklif edince ona “Git başımdan!” dedim. Ben böyle sert davranınca kardeşim sinirlendi. Bana yüksek
bir ses tonuyla tehdit edercesine bir şeyler söyledi. Hızla odadan çıktı. Bu sırada odaya annem geldi, kardeşimi de odaya çağırdı. Bize neden gürültü yaptığımızı sordu. Ben de kardeşim de birbirimize fırsat vermeden
kendimizi savunuyor ve kızgınlıkla birbirimizi suçluyorduk. Sustuğumuz bir anda annem söze başladı:
– Öncelikle sakin ve sessiz olmamızı, istedi, Kardeşime ve bana sırayla söz hakkı verdi.
Sakince birbirimizi dinledikten sonra sorunlarımızı çözdük.
Bu diyalogda iki kardeş ile ilgili,
I. Etkili konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmediği

II. İletişim kurmakta zorlandıkları

III. Empati kurmakta zorlandıkları

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız III. 					
C) I ve III.					

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

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

4. Bugün okuldan geldikten sonra derslerde öğrendiklerimi tekrar ettim. Bulduğum ilk fırsatta resim yapmaya
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H ı zlı İl e t iş im Güçlü T o p lu m

1. Kitle iletişim araçları, dünyada meydana gelen

3. • Ahmet, internetteki sosyal paylaşım sitesinde

olayları insanlara duyurmakla beraber, insanların sosyal – kültürel hayatları ile eğitimlerini
etkilemekte ya da değiştirmektedir.

sıkça arkadaşları ile görüşmektedir.
• Ayşe Hanım, abonesi olduğu gazeteyi takip
etmektedir.
• Elif, çok sevdiği arkadaşı Merve ile her hafta
mektuplaşmaktadır.
• Mahmut, televizyonda genellikle yarışma ve
haber kanalları seyretmektedir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin bir “kitle iletişim aracı” olarak
görüldüğü söylenemez?

A)

B)

Gazete

İnternet

Mektup
10

A) Ahmet

B) Ayşe Hanım

C) Elif

D) Mahmut

EK

D)

C)

Tİ
R

Yukarıdakilerden hangisinin kitle iletişim aracı
kullandığına ulaşılamaz?

Radyo

4. Aşağıda bazı kitle iletişim araçları ve başlıca işlevleri verilmiştir.

Ö

R

N

Kitle İletişim Aracı

2. Kitle iletişim araçlarının özellikleri ile ilgili aşa-

Bir önceki günün haberleriI Bilgisayar ni içeren en yaygın yazılı ve
görsel kitle iletişim aracıdır.

Haber verir, eğitir, eğlendirir;
II Televizyon dış dünyadan haberler olmamızı sağlar.
III

IV

Radyo

Evde, iş yerinde, aracımızda
rahatlıkla kullandığımız işitsel bir kitle iletişim aracıdır.

Gazete

Dünya çapında yaygın olan
ve sürekli büyüyen bir iletişim aracıdır. Milyonlarca insan sesli ve görüntülü olarak
iletişim kurabilmektedir.

ğıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar arası bilgi alışverişini sağlayarak etkileşimi hızlandırır.
B) İnsanlar arasında kamuoyu oluşturur, sosyal
bilinci artırır.
C) İnsanların anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını karşılar.
D) Bilgi veya haberlerin tamamının doğru aktarılmasını sağlar.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

İşlevi

Buna göre verilen kitle iletişim araçlarının işlevlerinin doğru olabilmesi için hangi iki işlevin
yer değiştirmesi gerekir?
A) I ve II.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.

Hızlı İletişim Güçlü Toplum
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7. Basın Konseyi’nin ilan ettiği temel ilkelerden ba-

GAZETE
Yargıtay, toplum tarafından tanınan
bir sanatçının fotoğraflarını gizlice
çekip yayınlayan gazetecinin beraatine karar veren yerel mahkemenin
kararını bozdu. Kamuya mal olmuş
kişilerin evleri dışında görülebilecek
yerlerde çekilen fotoğraflarının özel
hayatın ihlali anlamına geldiğine
hükmetti.

GAZETE
Asliye Ceza Mahkemesi, otobüs
durağında bekleyen iki gencin
izinsiz fotoğraflarını çeken kişiye
özel hayatın gizliliğini ihlal
suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası
verdi.

bedensel özrü, sosyal düzeyi nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
• Kamusal bir görev olan gazeticilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
• Suç olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe
hiç kimse suçlu ilan edilemez.
Yukarıda verilen ilkeler dikkate alındığında, Basın Konseyi’nin medyayı ve yapılan çalışmaları
hangi yönde biçimlendirmeyi amaçladığı söylenemez?

A) Kanun üstünlüğü anlayışını hâkim kılma
B) Bireyleri ekonomik yönden güçlü hale getirme
C) Bireylerin onurunu ve kişiliğini koruma
D) Kişisel menfaat kaygısı gütmeden gazetecilik
faaliyeti yürütme

EK

Yukarıda verilen gazete haberlerinin hangi
yönden benzer niteliğe sahip olduğu söylenemez?

zıları şunlardır:
• Yayınlarda hiçkimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı sağlığı

Tİ
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5.

Test

R

N

A) Kişilerin haklarını koruması
B) Düşünce ve ifade hürriyetini savunması
C) Özel hayatın gizliliğine saygı duyulmasını
amaçlaması
D) Hukuk kuralları çerçevesinde hüküm içermesi

Ö

6. “........................ hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve
şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili
gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.”

Bu cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken anayasal hakkımız aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Özel hayatın gizliliği hakkı
B) Haberleşme hürriyeti hakkı
C) Basın özgürlüğü hakkı
D) Düzeltme ve cevap hakkı

8. Tatilini Antalya’da geçirmek isteyen milletvekilinin, ailesiyle gittiği bir restoranda izni alınmadan
aile fotoğrafları çekilmiş ve gazetede yayımlanmıştır.

Bu örnek anayasamızın hangi maddesine ters
düşmektedir?

A) 20. madde → Özel hayatın gizliliği
B) 32. madde → Tekzip ve düzeltme hakkı
C) 22. madde → Haberleşme hürriyeti
D) 23. madde → Seyahat ve yerleşme hürriyeti

9. Anayasamızın 20. maddesinde, “Herkes özel
hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini
isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın gizliliğine
dokunulamaz.” bilgileri yer almaktadır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin Anayasamızın 20. maddesine aykırı bir
durum olduğu ifade edilemez?
A) Gazeteci Rıza Bey’in, ünlü şair Ozan’dan
habersiz resimlerini çekerek, gazetesinde
yayınlaması
B) Suna Hanım’ın ev telefonlarının gizli bir şekilde dinlenmesi
C) Roman yazarı Zerrin Hanım’ın anılarını bir
gazetede yayımlaması
D) Ünlü iş adamı Mehmet Bey’in, arkadaşlarıyla
olan konuşmasının izinsiz bir şekilde yayımlanması
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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1.

Bilgisayar, akıllı telefon ve genel ağ kullanımı bireyler arasındaki iletişimi arttırmıştır. Ancak sosyal medya
kullanımı ve mesajlaşma sırasında kullanılan ifadeler, simgeler ve yazı karakterleri yeni bir iletişim kültürü
ortaya çıkarmıştır. Bu kültürün etkisiyle selam, ne yapıyorsun, merhaba, kendine iyi bak gibi kelimelerin
yerine kısaltmaların kullanılması dilde yozlaşma ve bozulmayı beraberinde getirmiştir. Genel sözcükler
adeta dilimizi esir almaya başlamıştır. Tamam yerine “okey”, güle güle yerine “bye” sıklıkla kullanılmaya
başlanmıştır. Genel Ağ ortamında kullanılan bu dil ne yazık ki gerçek hayatı da etkilemektedir. Kullanıcılar
hislerini, duygularını, düşüncelerini, ruh halini yansıtırken simgelere başvurabilmektedir. Sürekli simgelerin
kullanılması dilin niteliklerine zarar vererek dili zedeleyebilmektedir.

A) En iyi iletişim araçları hangileridir?
B) Hangi iletişim araçları insanlar arasındaki etkileşimi arttırmıştır?
C) Genel Ağ’da kullanılan dil gerçek hayatı nasıl etkilemiştir?
D) Genel Ağ kullanımının “Dil” üzerinde ne tür sonuçları olmuştur?

N

12

EK

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

2. 					

Medya araçlarından özellikle televizyon ve telefon insanları kendilerine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri fikir alışverişlerini engellemiştir. Böylelikle de

birbirinden habersiz birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bu toplumun oluşmasına yer açmıştır.

Bu parçada iletişim araçlarından telefonun hangi özelliğine değinilmiştir?

A) Bireyler arasındaki iletişimi arttırdığına
B) İnsanların birbirlerinin deneyimlerinden faydalandığına
C) İnsanların karşılıklı iletişimini zayıflattığına
D) İletişim araçlarının insanların hayatını kolaylaştırdığına

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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3. Geçmişte insanlar kitlelere ulaşmak için farklı yöntemler kullanmıştır. Roma senatosu aldığı kararları Papirüsler yazarak senata duvarına astırarak halka duyurmuştur. Tarihteki medya örneklerinden birisi de bu
papirüslerdir. Biz de ise eskiden tellallar önemli haberleri halka açık yerlerde davul eşliğinde bağırarak
duyurmuştur. Camilerin minerallerinden de köy veya mahalle halkına duyuru yapılmıştır. İletişim alanındaki
buluşların en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz Gutenberg’in XV. yüzyılda icat ettiği matbaadır. İnsan yaşamının toplumsal, bilimsel, kültürel ve siyasi alanlara en temel katkıyı bu büyük buluş sağlamıştır. Matbaa
toplumların değişimini ve gelişimini sağlayan itici bir güç olmuştur. Matbaanın bulunması gazeteciliğin gelişmesine ve bir meslek olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Tİ
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Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanların tarih boyunca çeşitli iletişim araçları kullandıklarına
B) Gazetecilik mesleğinin ortaya çıkmasında matbaanın icadının etkili olması
C) Papirüsün kitlelere ulaşmak için bir araç olarak kullanıldığına
D) En etkili iletişim aracının gazete olduğuna

4. 					

?

Yaş

EK

Cinsiyet

18-29

83%

30-49

62%

50-84

71%

HER GÜN GİRME ORANI
30K

50-74K

32%

NÜFUSA GÖRE

72%

30-49K

52%

65+

KENTSEL

13

70%

65%

VAROŞLAR

66%

KIRSAL

67%

61%

EĞİTİM SEVİYESİ

LİSE VE ALTI
KOLEJLER

R

ÜST DÜZEY KOLEJLER

IRK

66%

BEYAZ

69%

AFRİKALI/AMERİKALI

68%

İSPANİK

72%

65%

65%

SOSYAL MEDYA SİTELERİNİN YETİŞKİNLER TARAFINDAN KULLANIMI
FACEBOOK

20%

18%

15%

13%

TUMBLR

8%

Ö

87%

LİNKEDİN PINTEREST PINTEREST İNSTEGRAM

Verilen tabloya göre,
I. Genç nüfus orta ve yaşlı nüfusa göre sosyal medyayı daha fazla kullanmıştır.

II. Sosyal medya kullanımı erkeklerde azdır.

III. Yetişkin nüfus daha çok facebook kullanmayı tercih etmiştir.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) I ve III.					

B) I, II ve III.

C) II ve III.					

D) Yalnız III.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

N

75K+

02

Test

Hızlı İletişim Güçlü Toplum

5. Aşağıdaki grafikte sınıf sınıf öğrencilerin sosyal medya kullanım süreleri verilmiştir.
2,40
2,35
2,25
2,20
2,15
2,10
2,05
2,00

		

1,95

1. Sınıf

2. Sınıf
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SOSYAL MEDYA
KULLANIM SÜRESİ

2,30

3. Sınıf

4. Sınıf

Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

14

6.

Madde 12

EK

A) Sınıf düzeyi arttıkça sosyal medya kullanımı azalmıştır.
B) Sınıf düzeyi en düşük olan grup sosyal medyayı daha az kullanmıştır.
C) 3. ve 4. sınıflar daha çok sosyal medya’da çizgi film izlenmiştir.
D) 2. sınıf ve 3. sınıfların toplam sosyal medya kullanım süreleri 1. sınıftan daha azdır.

N

Taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda
görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine
uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar.

Çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırları ile bağlı olmaksızın
yazılı, sözlü, basılı sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka araçla her türlü haber ve
düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.

R
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Madde 13

Madde 17

Ö

Taraf devletler kitle iletişim araçlarının önemini kabul eder. Çocuğun özellikle toplumsal, ruhsal
ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlar.

Yukarıda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde çocukların kitle iletişim özgürlüğünden
doğan haklarının korunmasını sağlayan maddeler verilmiştir.
Sözleşmenin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi hak ihlâlidir?

A) Ali’nin okul başkanlığı seçimlerinde fikirlerini ifade etmesi
B) Ailede karar alınırken Mehmet’e söz hakkı tanınması
C) Zeynep’in sosyal medya hesabından çevre sorularına dair yazılar paylaşması
D) Emre’nin sınıf temsilciliği görevinde sınıfta gerçekleştireceği yenilikleri paylaşması
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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İrade-i Milliye
Gazetesi

Hakimiyet-i Milliye
Gazetesi

Anadolu Ajansı

• Atatürk bu gazeteden bahsederken “benim gazetem” demiştir.
• 14 Eylül 1919’da yayınlanmaya başlanmıştır.
• Sivas Kongresi tutanaklarıyla Mustafa Kema’in
görüşlerini yaymakta etkili olmuştur.
• 10 Ocak 1920 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır.
• Milli Mücadele’nin öncüsü olmuş ve devletin sözcülüğünü
yapmıştır.
• Uluslararası boyutta haber akışı sağlamak isteyen
Mustafa Kemal’in teşvikiyle 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur.
• Kurtuluş Savaşı’yla ilgili gelişmeleri halka duyurmak ve
Osmanlı padişahını olumsuz yönde etkileyebilecek kışkırtmaları
engellemeyi amaçlamıştır.
• Türk devletinin ulusal kurumu olma özelliğini taşır.

Tİ
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7.

01

Yukarıda Milli Mücadele döneminde yapılan bazı çalışmalar verilmiştir.

Buna göre yapılan çalışmaların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

EK

A) Milli Mücadele sürecinde halk ile iletişimi güçlendirmek
B) Sivas Kongresi’nde alınan kararları halka bildirmek
C) 1920 yılında dünyada maydana gelen olayları halka bildirmek
D) Osmanlı Devleti ile Temsil Heyeti arasında iletişimi güçlendirmek

15

8. Bu ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak için denetlen-

N

meleri normaldir. RTÜK; ülkemizde TV ve radyo kanallarını denetleyen bir kurumdur. 1994 yılında kurulmuş
olup 9 üyesi vardır. RTÜK yayın ilkelerine uyulmadığı durumlarda kanallara uyarı, para, yayın durdurma
gibi cezalar verebilir. RTÜK, programların hangi yaş grubuna göre hazırlandığı ve taşıdığı içerik ile ilgili bazı
işaretler kullanmaktadır. Bu işaretlere, akıllı işaretler denir.
Buna göre aşağıdaki verilen örnek ile eşleştirilen akıllı işaret doğru verilmemiştir?

Ö

B)

Beş yaşında bulunan Ahmet’in abisiyle birlikte “şiddet - korku” akıllı işaretli filmi seyretmesi

C)

Lise son sınıf öğrencisi olan Zehra’nın “7+” akıllı işaretli çizgi filmi seyretmesi

D)

Marmara Üniversitesi’nden mezun olan stajyer Elif’in (18+) akıllı işaretli hukuk sitesine üye olması

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Seher’in anne baba ve kardeşiyle birlikte “genel - izleyici” akıllı işaretli programı seyretmesi

R

A)

DENEME - 01
1. Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep
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oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen
bir not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğlen yemek yediği lokantada
garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Aksam eve giderken,
kazandığı paranın bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı. Fakir adam
bu duruma çok sevinmişti. İki gündür boğazından aşağı lokma geçmemişti. Karnını ilk defa doyurduktan
sonra, bir apartman bodrumundaki tek “odalı evinin” yolunu ıslık çalarak tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak
altında titresen köpek yavrusunu görünce, kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu
için mutluydu. Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu. Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı. Bir
yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı, sonra
bütün apartman halkı. Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp, ölümden
kurtardılar. Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu.
Bu hikayede verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

EK

A) Olumlu iletişimin toplumsal huzurun sağlanmasında etkili olduğu
B) Bahşişin insanları mutlu ettiği
C) Tanımadığımız kişilere de selam vermemiz gerektiği
D) Köpeklerin yangını önleyebileceği

2.

N
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“Elden Ele Tek Yürek Kerem İçin”

Ö

R

İzmirde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Kerem bebeğin tek
umudu olan ve sadece ABD’de bulunan ilacın bir an önce Türkiye’ye
getirilmesi için sosyal medyadan kampanya başlatıldı.

“Ben hastalığı öğrendiğimde çalmadık kapı bırakmadım. Sosyal medya hesabı
açtım. Genç bir çocuk paylaşmış benim paylaştığım fotoğrafı. “Elden Ele Tek Yürek Kerem İçin” O kadar iyi insanlarımız varmış ki... iyi ki varlar, iyi ki tanıdım.
Oğlum için hastane ve ben çok arandım. Hesap numarası isteniyor ama para
istemiyorum, ilaç istiyorum. Spor kulüpleri, çok sayıda vatandaş aradı. Kanada
Büyükelçiliğinden bile aradılar.”

Bu haberden hareketle sosyal medya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kitlelerin bir ihtiyaç karşısında harekete geçmesini sağlamıştır.
B) İnsanların çevresindeki gelişmelere duyarlı olmasına katkı sağlamıştır.
C) Modern tıbbın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
D) Dayanışma ruhunun güçlenmesinde etkili olmuştur.

DENEME - 01
3. 					

NET?

NE ZAMAN İNTER
Çocuğumun
yaşına uygun
internet sitelerine girdiğinden
eminim.

Çocuğumun
kullandığı
bilgisayar
ailece kullandığımız
ortak bilgisayar.

Çocuğumla
interneti nasıl
kullanacağına
dair sohbet
ediyorum.

Çocuğumla
teknoloji dışında
yeterince vakit
geçiriyorum.

Teknoloji
kullanımından
önce
doğru bir rol
modelim.

Tİ
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Bilgisayarın
ebeveyn
koruma
sistemini
açtım.

EK

Çocuğumun internette kısıtlı ve kontrollü
vakit geçirdiğinden eminim.

Bu görselde verilen uyarıların;

17

I. İnternetin olumsuz etkilerini azaltma
II. İnternet giderlerini azaltma

III. Siber zorbalığa engel olma

N

gibi amaçlardan hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

C) I ve III.

R

A) Yalnız I. 		 B) I ve II.

D) I, II ve III.

4. Hoca, evinin damında uğraşırken, bir dilenci gelir ve ısrarla onu aşağıya çağırır. Hoca evin damından zor be-

Ö

la inip, dilencinin sadaka istemesi üzerine kendilerinin de sıkıntıda olduklarını söyler. Ardından eline bir torba
alıp sokağa çıkar ve farklı bir eve girecek olan dilenciyi yanına çağırır. Dilenci, sadaka vermek için kendisini
çağırdığını düşünüp, koşarak gelir. Hoca. “Eğer benim servetim olsaydı, şu torbayı doldurup size sadaka
olarak un verecektim. Ancak ne çare ki hiçbir şeyim yok.” der. Dilenci, bunu neden daha önce söylemediğini
belirterek öfkelenince Hoca da: “Niye sen, ben çatıdayken isteğini söylemeden, evin tepesinden beni indirip
sadaka istediğini söyledin.” der ve evine girer.
Buna göre Nasreddin Hoca aşağıdaki durumlardan hangisine dikkat çekmiştir?
A) Başkasının özgürlüğünü kısıtladığın anda senin de özgürlüğün sona erer
B) Yapıyorsan korkma, korkuyorsan yapma
C) Sonucuna katlanamayacağın hareketlerde bulunma
D) Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma

DENEME - 01
5. 				

Haber Bülteni
İletişim Hizmetleri İstatistikleri, Aralık 2019
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı eylül sonunda
460 oldu.

31 ARALIK 2019
SAAT:10:00

BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE İLETİŞİM
KURUMU
btk.gov.tr

Elektronik haberleşme sektöründe 2019 yılı üçüncü çeyrekte 17,5 milyar ₺ gelir
elde edildi. Elektronik haberleşme sektöründe 2018 yılı üçüncü çeyrekte 16 milyar
₺ olan gelir %9,4 artışla 2019 yılı üçüncü çeyrekte 17,5 milyar ₺’ye çıkmıştır.
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SAYI:15

Eylül sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 460 olup, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 825₺’dir.
Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından İnternet Servis Sağlayıcılığı
Hizmeti, Sabit Telefon Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti şeklinde sıralanmaktadır.

Sektörde üç aylık dönemde 2,7 milyar ₺ yatırım yapıldı.

Elektronik haberleşme sektöründe 2018 yılı üçüncü çeyrekte 2.29 milyon ₺ olan
yatırım miktarı 2019 yılı üçüncü çeyrekte %18,5 artışla 2.7 milyon ₺ olarak
gerçekleşmiştir.
Sabit telefon abone sayısı 11,5 milyon olarak geçekleşti.

2018 yılı üçüncü çeyrekte 11 milyon olan sabit telefon abone sayısı değişmeyerek
2019 yılı üçüncü çeyrekte 11,54 milyon olarak gerçekleşmiştir.
Mobil abone sayısı bu dönem 82,9 milyona çıktı.

2018 yılı üçüncü çeyrekte 80,6 milyon olan mobil telefon abone sayısı %2,8
artışla 2019 yılı üçüncü çeyrekte 82,9 milyona çıkmıştır.
İnternet abone sayısındaki artış devam ediyor.

EK

2019 yılı üçüncü çeyreği itibariyle toplam internet aboneliğinde bir önceki yılın aynı
döneme göre %4,4 artış gerçekleşmiş olup; fiber, kablo, DSL ve mobil internet
abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi
devam etmiştir.

Bilgi için: Hüseyin CENGİZ
Telefon: +90 312 294 74 30
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e.posta: huseyin.cengiz@btk.gov.tr

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Aralık 2019’da yayınladığı haber bültenine göre;
I. Mobil abone sayısında artış yaşandığına

N

II. Sabit telefon abonelerinin mobil abone sayısından fazla olduğuna

III. Elektronik haberleşme sektörünün ülke ekonomisinde önemli bir yerinin olduğuna

çıkarımlarından hangisi yapılabilir?

C) II ve III.

R

A) Yalnız I. 		 B) I ve II.

D) I ve III.

6. Günümüzde hemen hemen herkes televizyonların, telefonların ya da tabletlerin aile içi iletişimi azalttığını

Ö

söyler ve bunu şiddetle savunur. Ben bu tezin haklı tarafı olmakla beraber aile içi iletişimsizliği açıklamada biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Bence aile içi iletişimsizlik ilk olarak kaloriferler ile başladı. Eskiden
sobalı evlerde bütün aile oturur ve ister istemez birbirimizle konuşurduk. Aramızda küçük tartışmalar çıksa
bile bir süre sonra bunu unutur ve sohbete devam ederdik. Ama şimdi öyle mi? Evlerimiz kaloriferli ama ne
yazık ki çok soğuk! En ufak bir anlaşmazlıkta herkes kendi odasına çekiliyor ve kendi dünyasında yaşıyor.
Ne yazık ki sobanın başındaki o aile toplantılarını, sohbetlerini çok ama çok özlüyorum.Ve bir daha o eşsiz
anları yaşayamayacağımı bilmek beni kahrediyor. Ah kalorifer ah odalarımızı ısıttın ama evlerimizi, kalplerimizi soğuttun.
Metne göre iletişim sorunlarının yaşanması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
A) Teknolojik gelişmelerin insanları yalnızlığa itmesine
B) İnsanların karşılaştıkları sorunlar karşısında bireysel yaşantıya yönelmelerine
C) Kalabalık ailelerin sorunlarının fazla olmasına
D) İnsanların birbirlerini dinlememesine

DENEME - 01
7. İş yerine yine tam vaktinde giden Kemal her

9. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Söz-

zamanki gibi arkadaşlarına gülümseyerek selam verdi ama arkadaşlarından aynı karşılığı
göremedi. Ayrıca kimse birbiriyle konuşmuyor
ve herkes gözlerini birbirinden kaçırıyordu. Arkadaşlarının tavrından bir şeylerin ters gittiğini
anlayan Kemal hemen ustabaşının yanına doğru
gitti. Ancak ustabaşının da önlüklerini giymediğini ve bir kenarda çömeldiğini gören Kemal,
ustabaşı ile göz göze geldi ve ustabaşının başını
her iki yana sallamasıyla ne yazık ki atölyelerinin kapandığını anlamış oldu.

leşmesi’nin 17. maddesine göre “Taraf devletler
kitle iletişim araçlarının önemini kabul eder.
Çocuğun özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki
esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası
kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar.”

I. Sözsüz
II. Yazılı
III. Sözlü

iletişim yöntemlerinden hangilerini kullanmıştır?

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde randevusuz
muayene olmak isteyen bir kişi tartıştığı hekimi darp etti.

10.

Hoş geldin sevgili
Karagözüm!
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Hoş bulduk kel
kafalı kara üzüm!

Hastanenin Genel Cerrahi Polikliniği’nde randevusuz muayene olmayı talep eden ismi
öğrenilemeyen bir hasta, Doktordan “randevulu
hastaların yoğunluğu nedeniyle öğleden sonra
muayene olabileceği” yanıtını aldı. Bunu kabul
etmeyen hasta, doktora hakaret ederek, kafa
attı. Saldırgan hastaneden uzaklaşırken, burnu
kırılan ve kafa travması yaşayan doktor, yoğun
bakımda tedavi altına alındı. Doktorun şikayeti
üzerine polis ekipleri, saldırganın yakalanması
için çalışma başlattı. (Genel Ağ Haberi, Ocak
2020)

Ö

R

N

8.

B) I ve III.

A) Sosyal medya ağlarını kullanarak vakit geçirmesi
B) Proje ödevi için Genel Ağ üzerinden araştırma yapması
C) Magazin sitelerini takip etmesi
C) Genel Ağ üzerinden yaşına uygun olmayan
oyunlar oynaması

EK

A) Yalnız I.

Tİ
R

Bu metinde Kemal ile ustabaşı;

Aşağıdakilerden hangisi 8. sınıf öğrencisi Kerem’in Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına
Dair Sözleşmesi’nin 17. maddesi çerçevesinde
yaptığı bir çalışma olarak gösterilebilir?

Buna göre saldırganın;
I. Empati kuramaması

II. Çok rahatsız olması

III. Olumlu iletişim becerisine sahip olmaması

durumlarından hangisi doktora şiddet uygulamasının asıl nedeni olabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Bu görselde etkili bir iletişimde olmaması gereken hangi unsura değinilmiştir?
A) Kendi doğrumuzu zorla kabul ettirme
B) Göz teması kurmama
C) Alay etme
D) Etkili dinlememe

ÜNİTE

EK

TÜRK TARİHİNE
YOLCULUK

Tİ
R

02

Ö

R

N
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1

2

3

4

5

6

7

A
B
C

Tİ
R

D
E
F

EK

G

Yukarıdaki parçaların koordinatlarını bul ve yaz.

2.
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N

Tahir, Ali, Elif ve Zehra’nın her birinin sadece bir spor dalında yarışmaya katıldığı biliniyor.
Aşağıda verilen bilgilere göre kimin hangi sporu yaptığını bulabilir misin?

Ali

Elif

Zehra

•
•
•
•
•

Tahir, gülle ve ok atma sporu yapmamaktadır.
Elif, cirit ve gülle atma sporunu yapmamaktadır.
Ali, cirit ve ok atma sporu yapmamaktadır.
Zehra'nın yaptıgı spor atıcılık üzerine degildir.
Her biri sadece bir spor dalına katılmıştır.

Zihinsel Beceri

Ö

R

Tahir

03

B ey likt e n C iha n D e vle t in e

1. “Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda Balkan-

4.

larda irili ufaklı birçok devlet bulunuyordu. Bu
devletler arasında siyasi ve dini nedenlerden
dolayı sorunlar vardı. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişini kolaylaştırmıştır.”
diyen bir tarihçi söyledikleri ile Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenlerinden
hangisinin üzerinde durmuştur?

2. “Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında fetihlerini

A) Osmanlıların Bizans sınırında kurulmuş olması
B) Bizans’ın iç karışıklıklarla uğraşıyor olması
C) Anadolu beylikleri içinde en güçlü ve en büyük beylik olması
D) Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması

N
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A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) I ve III.

EK

daha çok batıya doğru gerçekleştirmiştir.” diyen
bir tarihçinin bu düşüncesini, aşağıdaki bilgilerden hangisinin desteklediği söylenemez?

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi ile ilgili
yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Tİ
R

A) Merkezî otoritenin güçlü olması
B) Balkanlardan siyasi birliğin bulunmaması
C) Hoşgörülü ve adaletli bir yönetimin olması
D) Likayat sahibi padişahların bulunması

I. Güçlü ve yetenekli padişahlar tahta geçmiştir.
II. Komşu Türk beylikleri ile iyi ilişkiler kurulmuştur.
III. Balkanlarda ele geçirilen yerlerde Hristiyan
kültürü yok edilmiştir.

3. 1299 tarihinde bağımsızlığını ilan edip Osmanlı

5.

Anadolu’daki göçebe Türkmenler
yerleşik hayata geçirilmek
istenmiştir.

Feyza

Fetihlerin kalıcı olması amaçlanmıştır.

R

Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in uyguladığı bazı politikalar şunlardır:

Mehmet

Sınırların daha hızlı genişlemesi
sağlanmaya çalışılmıştır.

• Devletin toprağını genişletmek
• Bizans’a karşı savaşırken, Anadolu beylikle-

Ö

riyle barışı korumak
• Devletin geleceği için gerekirse komşu devletlerle ittifak kurmak
Buna göre, Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Beyliklerle savaşmaktan kaçınmıştır.
B) Beyliklerin bağımsız olmasını sağlamıştır.
C) Devletin sınırlarını genişletmeyi hedeflemiştir.
D) Bizans’a karşı cihat politikası uygulamıştır.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Beyza

Fethedilen yerlerde Türk - İslam
kültürünü yaymak hedeflenmiştir.
Selim

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söyledikleri Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân
politikasının temel amaçları arasında yer alır?
A) Mehmet - Feyza

B) Selim - Beyza

C) Mehmet - Selim

D) Feyza - Beyza

Beylikten Cihan Devletine

Test

6. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı İskân Politikası
ile ilgili;

8.

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesini
Kolaylaştıran Nedenler?

I. Fethedilen yerleri Türk yurdu hâline getir-

yargılarından kaç tanesi söylenebilir?

B) 2

C) 3

D) 4

⇓

⇓

Bizans’ın
eski gücünü
kaybetmesi

Uygulanan
adaletli ve
hoşgörülü
politika

?

Yukarıdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere
hangisinin yazılması uygun olmaz?

A) Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yerin jeopolitik
konumu
B) Yetenekli hükümdar ve yöneticilere sahip olması
C) Yeni ve düzenli bir ordu olan Nizam-ı Cedid
ordusunun kurulması
D) Anadolu ve Balkanlarda güçlü bir devletin
bulunmaması

EK

A) 1

⇓

Tİ
R

meyi amaçlamıştır.
II. Boş arazileri üretime açarak vergi gelirlerini
artırmaya çalışmıştır.
III. Anadolu’daki göçebe Türkmenleri yerleşik
hayata geçirmeye çalışmıştır.
IV. Fethedilen bölgelerde kalıcı hâkimiyet kurmayı amaçlamıştır.

01

9. Divan-ı Hümayun’da bulunan devlet adamları-

7.

N

Göçebe Türkmenlerin bir kısmının
yerleşik hayata geçmeleri
sağlanmıştır.

Nesrin

nın görevleri hakkında aşağıdaki öğrencilerden
hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
A)

Fethedilen toprakların savunulması ve elde tutulması kolaylaşmıştır.

R

Ferhat

B)

Balkanlarda Türk nüfusu artmış
ve Türk kültürü yayılmıştır.

Ö

Elif

Bu öğrencilerin tamamı sosyal bilgiler öğretmeninin sorduğu soruya doğru cevap vermiştir.
Buna göre, öğretmen derste öğrencilerine
aşağıdaki sorulardan hangisini yönelmiştir?

C)

D)

Sadrazam padişahın vekilidir ve
padişahtan sonra en yetkili devlet
adamdır.
Kazaskerler kadı ve müderrisleri
göreve atar ya da görevden alırlar.

Nişancının başlıca görevi padişahın fermanına tuğra çekmektir.

Vezirlerin başlıca görevi devletin
gelir giderini takip etmektedir.

A) İskân politikasının sonuçları neledir?
B) Kuruluş dönemine Bizans’ın durumu nedir?
C) Divan-ı Hümayun’un kurulmasının nedeni nedir?
D) Osmanlıların Balkanlara geçişi nasıl olmuştur?
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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03

B ey likt e n C iha n D e vle t in e

1. 1. Ferman ve berat gibi padişahın yazışmaları-

4.

na tuğra (imza) çekmek
2. Devletin yıllık bütçesini hazırlamak ve mali işleri takip etmek
3. Fethedilen arazilerin kayıtlarını tapu defterlerine geçirmek
4. Devletin iç ve dış yazışmalarını düzenlemek

A) 1.

B) 2.

D) 4.

C) 3.

2.
?

Akıncılar

A) Akıncılar
B) Tımarlı sipahiler
C) Yeniçeriler
D) Kapıkulu Süvarileri

EK

Osmanlı
Ordusu’nun
Eyalet Askerleri

Esma’nın sınıfta arkadaşlarına bilgi verdiği ve
eyalet askerleri içinde yer alan bu askeri birlik
aşağıdakilerden hangisidir?

Tİ
R

Verilen bilgilerden hangisinin Divan-ı Hümayun üyesi olan nişancının görevleri arasında
yer almaz?

Esma

Savaşlarda keşif amaçlı olarak
ordunun en önünde giden,
düşman toprakları ve askerî
durumları hakkında bilgi toplayan
hafif atlı birliklerdir.

5.

24

Yardımcı
Kuvvetler

N

Bu diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tımarlı Sipahiler
B) Yeniçeri Ocağı

 Ordumuz tamamen Türklerden
oluşmaktadır.

Ö

Sosyal Bilgiler öğretmeni Mehmet Bey’in bu sorusuna aşağıdaki öğrenciler cevap vermiştir:

D) Cebeci Ocağı

R

C) Topçu Ocağı

3.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda
fethettiği topraklarda uyguladığı
iskan politikasının ne gibi yararları
olmuştur?

Azaplar

Göçebe Türkmenlerin bir kısmının
yerleşik hayata geçmeleri
sağlanmıştır.
Beyza

Fethedilen yerlerin elde tutulması
kolaylaşmıştır.

 Osmanlı ordusunun en kalabalık
ordusu biziz.
 Ordumuzun dirlik topraklarından
elde edilen vergi gelirleri ile oluşturulmuş atlı birliklerdir.

Kendisinin bağlı olduğu askeri birlik hakkında
bilgi veren Osmanlı askeri, aşağıdaki birliklerden hangisine bağlıdır?
A) Yeniçeri Ocağı

B) Tımarlı Sipahiler

C) Kapıkulu Süvarileri

D) Azaplar
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Murat

Balkanlarda Türk kültürünün
yayılması kolaylaşmıştır.
Elif

Bu öğrencilerden hangileri Mehmet Bey’in sorusuna doğru cevap vermişlerdir?
A) Yalnız Beyza
B) Yalnız Murat
C) Murat ve Elif
D) Beyza, Murat ve Elif

Beylekten Cihan Devletine

Test

6. 1. Padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır.

02

8. • Fethedilen toprakları tapu defterlerine kay-

4. Fethedilen toprakları tapu defterine kaydederdi.

detmek,
• Padişahın fermanlarına padişah tuğrasını (imzasını) çekmek,
• Devlet yazışmalarını düzenlemek
• Divan-ı Hümayun üyelerinden .................................
başlıca görevleri arasındadır.

Bu bilgilerden hangileri sadrazamın görevleri ile
ilgilidir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2. Büyük devlet memurlarını göreve atamak ve
görevden almak yetkisine sahiptir.

B) 1 ve 3.

C) 2 ve 4.

D) 3 ve 4.

A) Sadrazamın

B) Vezirin

C) Nişancının

D) Defterdarın

EK

A) 1 ve 2.

Tİ
R

3. Divan-ı Hümayun’da görüşülen hukuki meseleleri çözüme bağlardı.

9. 1. Maliye Bakanı

2. Adalet Bakanı
3. Başbakan
4. Milli Eğitim Bakanı

Defterdar
Kazasker
Sadrazam
Nişancı
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Divan-ı Hümayun üyelerinin bugünkü karşılığı
ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

...............................?...............................

A) 1.

N

7.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

R

Orhan Bey döneminde kurulmuştur.

Ö

Padişahlara danışma kurulu olarak görev
yapmıştır.

Ülkenin siyasi, ekonomik, toplumsal ve
askerî meseleleri görüşülmüştür.

Bu bilgilere göre aşağıdaki başlıklardan hangisinin diyagramda “?” ile gösterilen yere
yazılması daha uygun olur?

A) Divan-ı Hümayun
B) Yeniçeri Ocağı’nın Görevleri
C) Divan-ı Hümayun Üyelerinin Görevleri
D) Kapıkulu Askerlerinin Görevleri

10.

I. Merkezi otoritenin güçlü olması
II. Özel mülkiyet anlayışının olması
III. Hoşgörü siyaseti izlenmesi
IV. Ahilerin desteğinin alınması

Yukarıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi’nde
Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi yönden
güçlenmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
A) I.

B) II.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

C) III.

D) IV.

Test
1.

03

Beylikten Cihan Devletine

Coğrafi Konum: Bizans sınırında kurulan bir uç beyliği olduğundan önünde genişleyebileceği bölgeler
vardı.
Bizans’ın Durumu: Osmanlı Beyliği’nin Batı’ya açılmasında en önemli etken Bizans’ın içinde bulunduğu karışıklıklardır.
Balkanların Durumu: Balkanlarda güçlü bir devletin olmaması ve mezhep çatışmalarının yaşanması
beyliğin büyümesinde etkili olmuştur.

Tİ
R

Merkezi Otoritenin Güçlü Olması: Devletin başında iyi yöneticilerin olması kısa sürede büyümesinde
etkili olmuştur.
Gaza ve Cihad Anlayışı: Anadolu’daki Türk beylikleri ile mücadele etmek yerine öncelikle batıdaki
Hristiyanlar üzerine sefer düzenlemeleri avantaj sağlamıştır. (Gazai: İslam dini adına yapılan savaştır.
Cihat ise İslamiyeti tüm dünyaya yayma anlayışıdır.)
Yukarıda Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini kolaylaştıran etkenler verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgilerle ilişkilendirilemez?

2.

N
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EK

A) Bizans İmparatorluğu’nda yaşanan taht kavgaları Osmanlı Devleti’nin büyümesini kolaylaştırmıştır.
B) Osmanlı Padişahlarının sancak usulü ve çeşitli eğitimlerle yetiştirilmeleri, merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.
C) Balkanlarda ve Avrupa’da yaşanan Yüz Yıl Savaşları bölgede siyasi birliği engellemiştir.
D) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması, Osmanlı Devleti’ni Balkanlarda güçlendirmiştir.

Ey oğul, artık beysin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana, Güceniklik bize, gönül olmak sana. Suçlamak bize,
katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Çatışmalar,
anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü söz, haksız yorum
bize, bağışlanmak sana bölmek bize bütünlemek sana...
Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın! Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, öfken ve nefsin bir
olup aklını yener. Sabah rüzgârında savrulur gidersin. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene hakim olmalısın.

• Ey oğul! Ananı, atanı bil bereket büyüklerle beraberdir.
• Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

• Ey oğul! Sabretmesin bil vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın.

• Azminden dönme. Çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil...
• Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
• Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördüğünü söyleme, bildiğini bilme.

Ö

• Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihatine göre;
I. Devlet yönetiminde adaletli, sabırlı olunması gerektiği

II. Osmanlı yöneticilerinin güçlü ve akıllı olması gerektiği

III. Osmanlı’da yaşayan tüm halkın eşit haklara sahip olması gerektiği

IV. Yeteneklerinin farkına varıp gerekli yerlerde kullanılması

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II.		 B) Yalnız III.

C) II ve IV.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

D) Yalnız II.

Test
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3. Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde farklı ırklara ve dini inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Dev-

Buna göre,

Tİ
R

leti’ndeki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de temelini oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nde
devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerde etnik köken ya da ırk değil din esas alınmıştır. Osmanlı toplumunu Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar oluşmuştur. Gayrimüslimler de mensubu oldukları din ve
mezhepleri esas alınarak birer millet kabul edilmiştir. Örneğin Osmanlıdaki Ermeni milleti tanımı belirli bir
dönem için kullanılmış ve aynı zamanda bu tanım Ortodoks mezhebine mensub Süryanileri de kapsamıştır.
“Millet Sistemi” adı verilen bu anlayışta devlet doğrudan vatandaşlarla ilişki kurmamış her bir vatandaşın
mensubu olduğu milleti ve o milletin dini liderini muhatap almıştır. Bu sayede günümüzde devlet tarafından
sağlanan eğitim, din, hukuk ve sosyal hizmetler gibi hizmetlerde dini topluluklar birer aracı ve kolaylaştırıcı
olarak kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nde çok sayıda milleti bir arada tutabilme başarısından dolayı “Pax
Ottomana” (Osmanlı birliği, barışı) da denilmiştir. Örneğin Balkanlar, asırlar boyu çok farklı ırka, medeniyete
ve dine mensup milletlerin iç içe yaşadığı bir bölge olmuştur.

I. Osmanlı Devleti içinde yaşayan gayrimüslim halkın kendi içinde belli esaslarla örgütlendiğine
II. Dini toplulukların tüm ihtiyaçlarını halktan karşıladığına

III. Millet sistemiyle Osmanlı Devleti’nin tüm halkı bir arada tutmayı hedeflediğine

C) Yalnız II.

D) I ve III.

EK

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

R

N

4.

Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya
çıkmasında devlet yönetim yapısının da büyük payı
vardır. Orhan Bey zamanında kurulmuş olan Divan
Teşkilatı, devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara
bağlandığı en önemli yönetim organıdır. Alanında
uzman kişilerden oluşan divan teşkilatı padişaha
ve devlet idaresinde yardımcı olurdu. Ancak son
kararı padişah verirdi. Divanda tecrübeli ve alanında uzman devlet adamları görev yapardı. .....I.....,
padişahın vekili ve yardımcısıdır. Padişahın mührünü taşırdı. Padişah sefere katılmadığı zaman
orduyu komuta ederdi. ......II....., divan toplantılarında
büyük davalara bakar, kadıların ve müderrislerin
atamalarını yapardı. .....III..... bütçenin hazırlanması
ve devletin diğer mali işlerinden sorumludur. .....
IV....., divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer
belgelere padişahın imzası demek olan tuğrayı

Ö

çekmekle görevlidir.

Buna göre yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I

			

II

III

		

V

A) Sadrazam		

Kazasker		

Defterdar		

Nişancı

B) Vezi-i Azam		

Kazasker		

Nişancı			

Defterdar

C) Defterdar		

Nişancı		

Kazasker		

Vezir-i Azam

D) Sadrazam		

Nişancı		

Defterdar		

Şeyhülislam

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

27

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Test

03
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Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini etkileyen faktörler
Osmanlı
Devleti’nin
Kurulduğu
Coğrafya

Tımar sistemi ile devlet büyük bir
mali yükten kurtulmuştur.

Ticeret yollarına hakimiyetini
kolaylaştırmıştır.
Askeri Yapı

?
--------------------------------

Ülke toprakları her an savunmaya
hazır hale getirilmiştir.

?

İskan
Politikası

Fethedilen topraklar imar ve
iskan edilmiştir.
Bölge uzun süre Osmanlı
himayesinde kalmıştır.

?

Tİ
R

-------------------------------------

Toplumsal barış ve huzur sağlanmıştır.

Toplumsal
Yapı

Farklı dinden insanların birlikte
yaşamaları sağlanmıştır.

?

----------------------------------

-------------------------------------

Buna göre “?” ile boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

EK

A) Bizans baskısından uzak bir konumda olmuştur.
B) Adaletli hoşgörülü olunması sağlanmıştır.
C) Taht kavgaları önlenmiştir.
D) Balkanlarda yapılan fetihler kalıcı olmuştur.
28

5.

N

Siyasi varlıklarına son verdiğimiz Türkmen beyleri (Germiyanoğulları - Menteşeoğulları ve
Aydınoğulları) Timur’a sığındılar. Timur, bana bir mektup göndererek. Osmanlı Devleti’nin
kendisine bağlanmasını, Anadolu beylerinden alınan yerlerin eski sahiplerine verilmesini ve
Kara Yusuf ile Ahmet Celayir’in kendisine teslim edilmesini istiyor. Diğer yandan Timur,
denetimimiz altında olan Sivas‘a girerek şehri tahrip etti ve Ankara’yı da kuşattı.

Büyük bir cihan imparatorluğu kurmak istiyorum. Bu yüzden Çin’e düzenleyeceğim seferde
arkamda güçlü bir devlet bırakmak istemiyorum. Diğer yandan bazı Türk beylikleri bana
sığınarak yardım talep etmekteler. Topraklarını ele geçirdiğim Bağdat Hükümdarı Ahmet
Celayir ile Karakoyunlu, Kara Yusuf, Osmanlı’ya sığınmış durumdalar. Yıldırımdan, talep
etmeme rağmen bu hükümdarları bana teslim etmek istemiyor.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

   I. Bayezid

Timur

Ö

Yukarıda iki Türk ve Müslüman hükümdarın konuşmaları verilmiştir.
Buna göre;

I. Yıldırım Bayezid Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmıştır.

II. Timur tüm dünyadaki Türklerin lideri olmak için seferler düzenlemiştir.

III. Timur Osmanlı Devleti’ni savaş yapmadan kendisine bağlamak istemiştir.

IV. Yıldırım Bayezid topraklarını Osmanlı Devleti’ne kattığı Kara Yusuf ile Ahmet Celayir’i himaye etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I 				
C) I, II ve III 				

B) III ve IV.
D) Yalnız IV.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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6.

Yerleştirme işi kendiliğinden gidenler ve sürgün
yoluyla gidenlerden
olmak üzere iki yolla
yapılıyordu. Sürgün
yoluyla gönderilenler
gelişi güzel seçilmezdi.
Bunun için Anadolu’dan
getirilen konargöçerler
tercih edilir ve gönderilen göçebe halkın
yerleşik yaşama
geçmeleri sağlanırdı.

Özellikle büyük yollar
üzerinde bulunan ve
askeri yönden önemli
kent ve kasabalara,
Anadolu’dan getirilen
Türk boyları yerleştirilirdi. Diğer yandan yerli
halktan ayaklanma
çıkarılabilecek olanlar da
başka yerlere yerleştiriliyordu.

EK

Osmanlılar, Rumeli’ye
geçişten bir süre sonra,
ele geçirdikleri yerlerde
başarılı bir iskan
(yerleşme) siyaseti
uygulamaya başladılar.

Tİ
R

Osmanlı Devleti,
Balkanlarda nasıl
bir İskan Politikası
yürütmüştür.

Bu görselde verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti, İskan Politikası’yla aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?

29

7. Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için “İstimalet Politikası” uygulamıştır. Bu politikanın
amacı fethedilen topraklardaki insanların devlete olan bağlılıklarını güçlendirmektir. Osmanlı Devleti bir
yandan fetihleri gerçekleştirirken bir yandan da İstimalet Politikası ile farklı millet ve kültürleri bir arada
yaşatmayı başarmıştır.

Ö

İstimalet siyaseti dört aşamada gerçekleşmiştir.
I. Adil yönetim anlayışı				
II. Fetih öncesi hazırlık
III. Fetih sonrası halkın alıştırılması			
IV. Halka tanınan din, dil ve kültürel özgürlükler

Karışık bir halde verilmiş olan İstimalet Siyaseti aşamalarını doğru bir şekilde sıralarsak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) II - III - I - IV.			

B) II - III - IV - I.

C) IV - III - II - I.			

D) III - II - I - IV.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

R

N

A) Balkan topraklarında yapılan fetihlerde kalıcı olmayı
B) Kapıkulu askerlerine Balkan bölgelerinden asker sevkiyatı yapmayı
C) Anadolu’daki konargöçer halkı Balkanlardaki topraklara yerleştirmesi
D) Aralarında husumetli aileleri ayırarak hem Anodolu’da hem Balkanlarda huzuru sağlamayı

04

K ur uluş D ö n e mi P a diş a hla rı

1. 1345 yılında Karesioğulları Beyliği Osmanlı

Ankara Savaşı’nın
yapılması

Germiyanoğullarının alınması

Tİ
R

Yukarıda verilen tarih şeridindeki olaylara bakılarak seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

A) Rumeli’ye geçilmiştir.
B) Eğitime önem verilmiştir.
C) Haçlılarla mücadele edilmiştir.
D) Beyliklerle savaşılmamıştır.

EK

A) Karesioğulları donanmasının Osmanlılara katılması
B) Önemli denizci ve devlet adamlarının Osmanlı hizmetine girmesi
C) Anadolu’da siyasi birliğin kesin olarak sağlanması
D) Marmara’nın güney kesimlerinin Osmanlı
topraklarına katılması

I. Kosova Savaşı’nın yapılması

Çimpe Kalesi’nin
alınması

Aşağıdakilerden
hangisi
Karesioğulları
Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne katılmasının sonuçları arasında yer almaz?

İlk medresenin
açılması

3.

Devleti’ne katılmıştır. Bu beyliğin alınması ile Balıkesir ve Çanakkale çevresi Osmanlı Devleti’ne
dahil olmuştur. Böylece sınırlar Ege Denizi’ne
kadar ulaşmıştır.

30

N

4.

2. Osmanlı Kuruluş Dönemi ile ilgili performans
ödevini yapan Musa aşağıdaki cümlelerin
sonundaki boşluklara doğru ya da yanlış yazacaktır.
Osmanlılara katılan ilk Türk beyliği
Karesioğulları Beyliği’dir.

2.

Osmanlıların Bizans’la yaptığı ilk savaş 1329 yılında gerçekleşen Maltepe
(Palekanon) Savaşı’dır.

3.

I. Murat Dönemi’nde Edirne alınmış
ve ardından başkent yapılmıştır.

4.

I. Bayezid Dönemi’nde İstanbul’un
fethi için İstanbul Boğazı kıyısında
Rumeli Hisarı yaptırılmıştır.

Ö

R
1.

Buna göre, Musa performans ödevindeki bilgilerden hangilerine yanlış ifadesini yazmalıdır?
A) Yalnız 1.

B) Yalnız 4.

C) 1 ve 2.

D) 2 ve 4.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

İstanbul’un
alınması
gecikti.

Fetret Devri
başladı.

Ankara
Savaşı’nın
Sonuçları

Osmanlı Devleti
içinde taht
kavgaları başladı.

?

Bu bilgilere göre soru işareti “?” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Anadolu’da Türk siyasi birliği dağıldı.
B) Bölgede iskan politikası uygulandı.
C) Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarının
önemli kısmını kaybetti.
D) Osmanlı Devleti ilk yazılı antlaşmasını imzaladı.

Kuruluş Dönemi Padişahları

Test

5.

7.
...............................?...............................

Hamitoğulları Beyliği’nden 80 bin altın karşılığı bazı toprakların alınması

Karamanoğulları Beyliği’nden savaş yoluyla
toprak alınması
Bu bilgilere göre, diyagrama getirebilecek en
uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

2

Osmanlıların Bizans’la yaptığı ilk savaş
1302 tarihli Koyunhisar Savaşı’dır.

3

Anadolu’da Osmanlılara karşı en fazla
direnen beylik Germiyanoğulları
Beyliği’dir.

4

1402’de yapılan Ankara Savaşı sonrasında Fetret Dönemi başlamıştır.

Yukarıdaki performans ödevini yapan Eda’nın
verilen bilgilerin sonuna “Doğru” ya da “Yanlış”
ifadelerini yazması gerekmektedir.

Buna göre, Eda yukarıdaki bilgilerden hangisinin sonuna “Yanlış” ifadesini yazmalıdır?
A) 1.

8.

0

B) 2.

1396

R

N

EK

A) Anadolu’da Türk Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları
B) Osmanlı’nın Kısa Sürede Büyüme Nedenleri
C) Fethedilen Yerlerde Uygulanan İskân Politikası
D) Göçebe Türkmenlerin Yerleşik Hayata Geçirilmesi

Osmanlı topraklarına katılan ilk Türk
Beyliği Karesioğulları Beyliği’dir.

Tİ
R

Germiyanoğulları Beyliği’nden çeyiz yoluyla
bazı toprakların alınması

1



D) 4.

C) 3.

1402


1448

1516



Yukarıdaki tarih şeridinde s, l ve n sembolleriyle gösterilen savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A)

II. Kosova
Savaşı

Ankara Savaşı Niğbolu
Savaşı

B)

Ankara Savaşı Niğbolu Savaşı II. Kosova
Savaşı

C)

Ankara Savaşı II. Kosova
Savaşı

D)

Niğbolu Savaşı Ankara Savaşı II. Kosova
Savaşı

Niğbolu
Savaşı

I. Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beyliktir.

II. I. Murat Dönemi’nde toprakların bir kısmı

Ö

6.

01

çeyiz yoluyla Osmanlılara katılmıştır.
III. Osmanlılara en fazla direnen beyliktir.
IV. Orhan Bey zamanında Osmanlılara katılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin
doğrudan Karesi Beyliği ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) I ve II.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.

9. Orhan Bey Dönemi’nde sınırların genişlemesi
ve nüfusun artması bir takım teşkilatlanma faaliyetlerini de beraberinde getirmiştir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi Orhan
Bey’in devlet teşkilatlanmasıyla ilgili bir faaliyeti değildir?
A) İlk Osmanlı donanmasının kurulması
B) Yaya ve Müsellem ordusunun kurulması
C) Divan tişkilatanın oluşturulması
D) Maltepe (Palekanon) Savaşı’nın yapılması

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Kuruluş Dönemi Padişahları

1. Aşağıda bazı devlet adamlarının Osman Bey’e soruları ve bu sorulara Osman Bey’in verdiği cevap verilmiştir.
Bizans’a karşı cihat ve gaza geleneği ile hareket
edeceğiz. Fethettiğimiz yerleri bayındır hale
getireceğiz. Halkın canına ve malına dokunmayacağız.Türkmen beyliklerinin kendi aralarındaki
mücadelelerinde yer almayacağız. Kardeşlerim.!
Karacahisar’da adıma hutbe okutup, fakir fukaraya sadaka dağıtılsın.

Tİ
R

EK

Beyim! Bizans’a karşı
nasıl bir politika izlemeliyiz? Anadolu Türkmen
beyliklerinin mücadelesinde yer almalı mıyız?

Koyunhisar Savaşı ile
büyük bir zafer elde ettik.
Bölgede itibarımız arttı.
Bundan sonra ne yapmalıyız.?

Yukarıdaki diyagramdan hareketle Osman Bey’in Bizans’a yönelik fetih politikası için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

N

A) Fethedilen bölgede imar çalışmalarının yapılacağına
B) Adoluda’daki beyliklerle çatışmaktan kaçınılacağına
C) İslam dinini yaymak için sefer ve savaşların yapılacağına
D) İslam dininin siyasi temsilcisi olacağına

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

32

Ö

2. Osman Bey’in ilk yıllarında beylik, Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı bir konumdaydı. Ancak Türkiye Selçuklu
Sultanı II. Alaaddin Keykubat’ın İlhanlılar tarafından İran’a götürülmesi üzerine Anadolu’da iktidar boşluğu
ortaya çıktı. Bu sırada Osman Bey, Bizans ile mücadele halindeydi. Bu mücadeleler sonucunda kazanılan
Koyunhisar Savaşı ile Osman Bey bağımsızlığını ilan ederek kendi adına hutbe okutup para bastırdı. Böylece
Osmanlı Beyliği bağımsız konuma geldi.
Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osman Bey’in Anadolu’da meydana gelen siyasi otorite boşluğundan faydalandığına
B) Osman Bey’in kendi adına hutbe okutup para bastırarak Selçuklu Devleti’ne bağlılığını pekiştirdiğine
C) Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlı Beyliği’ne karşı mağlup olduğuna
D) Türkiye Selçuklu Devleti’nin İlhanlı egemenliğe girdiğine

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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3. 				
Sultan I. Murat
Babası: Orhan Gazi
Annesi: Nilüfer Hatun

Tİ
R

Doğumu 1326 Bursa
Vefat: 1389 kosava
Saltanat: 27 yıl

Buna göre,

EK

36 yaşında Osmanlı tahtına oturdu. Rumeli’de kısa sürede büyük zaferler kazandı. Edirne’yi fethedip bu
şehri başkent ilan etti. 1364 yılında haçlı ordusuna karşı Sırpsındığı Zaferi’ni kazandı. 1389 tarihinde yeniden
büyük bir güç halinde saldırıya geçen haçlı ordusunun I. Kosova Savaşı’nda unutulmaz bir yenilgiye uğrattı.

I. Haçlıların Osmanlı Devleti’nin aleyhinde birleştiğine

33

II. Osmanlı Ordusu’nun Haçlılar’a karşı zaferler kazandığına

III. Haçlılar’ın Osmanlı Devletini Balkanlarda tehdit olarak gördüğüne

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

D) II ve III.

Osman Bey Dönemi : Eli silah tutan herkes asker yapılıyordu.
Orhan Bey Dönemi : Sınırların genişlemesine paralel olarak ilk düzenli ordu bu dönemde oluşturuldu.
Bu ordu her an savaşa hazırdı. Bu orduda bulunan ve atsız olan askerlere ise müsellem adı verilmiştir.
I. Murat Dönemi : Yaya ve Müsellemlerin ihtiyacı karşılayamaması üzerine yeniçeri ordusu meydana
getirildi.

Ö

4.

Bu bilgilere göre Kuruluş Dönemi Osmanlı ordusu için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Devletin sınırlarının büyümesine paralel olarak orduda yeni düzenlemelerin yapıldığına
B) Osmanlı ordusunda farklı konumlarda askerlerin olduğuna
C) I. Murat döneminde yeniçeri ordusu’nun kurulduğuna
D) Osman Bey döneminde zorunlu ve düzenli bir askerlik sisteminin olduğuna

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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C) I, II ve III.

R

N

A) Yalnız III.		 B) I ve III.

03

Test
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Tİ
R

5. 		

II. Murat Dönemi Osmanlı Sınırları

Yukarıda II. Murat dönemindeki Osmanlı Devleti sınırlarını gösteren harita verilmiştir.

N

A) Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda bugünkü Bulgaristan topraklarını hakimiyeti altına aldığına.
B) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlandığına
C) Bizans’ın İstanbul’da küçük bir devlet olarak varlığını devam ettirdiğine.
D) Osmanlı Devleti’nin Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında tam olarak hakimiyeti sağlayamadığına

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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EK

Verilen haritaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6. Timur kendini İlhanlıların varisi sayarak Anadolu’da hak idda ediyordu. Timur’un saldırılarıyla topraklarını

Ö

yitiren Celayir Sultanı Ahmet Celayir ile Karakoyunlu hükümdarı, Yıldırım Bayezid’e sığınınca Timur ile Bayezid arasında sert mektuplaşmalar başladı. Çin üzerine sefere çıkmayı düşünen Timur geride Osmanlılar
ve Memlükler gibi güçlü devlet bırakmak istemiyordu. Bu nedenle de bu durumu bahane ederek Osmanlı’ya
savaş açtı ve Ankara’ya kadar ilerledi. O sırada İstanbul’u kuşatmakta olan Bayezid kuşatmayı kaldırdı ve
Çubuk Ovası’nda Timur’un ordusuyla karşılaştı. Yapılan Ankara Meydan Savaşı’nda Bayezid kendisine bağlı
Türk beyliklerinin ona ihanet etmesinin de etkisiyle çok ağır bir yenilgi aldı. Yıldırım Bayezid bu savaşta
Timur’a esir düşmüştür. Timur, Osmanlı Devleti’ni Bayezid’in oğulları İsa, Musa, Mehmed ve Süleyman arasında paylaştırmıştır.
Buna göre Ankara Savaşı’nın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Yıldırım Bayezid ve Timur arasında siyasi gerginliğin yaşanması
B) Timur’un doğu seferi öncesi arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi
C) Yıldırım Bayezid’in Osmanlı Devleti topraklarını Timur’a karşı korumak istemesi
D) Timur’un Devleti Bayezid’in oğulları arasında paylaştırmak istemesi

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Test

Kuruluş Dönemi Padişahları

03

7. Karesioğulları Beyliği’inin fethi ile bu beyliğin donanması Osmanlı donanmasının temelini oluşturdu. Daha
sonra Candaroğulları, Aydınoğulları ve Saruhanlı beyliklerinin fethi ile Osmanlı donanması daha da güçlendi. Başta Gelibolu olmak üzere çeşitli yerlerde tersane ve limanlar inşa ederek gemiler yapıldı. Yıldırım
Bayezid döneminde, Osmanlılar, Gelibolu’da tersane kurarak kendi gemilerini yapmaya başladı ve Gelibolu
donanma üssü oldu. Fatih Sultan Mehmed döneminde, İstanbul’un fethi için büyük bir donanma yapıldı, daha
sonra Ege ve Karadeniz Osmanlıların kontrolüne geçti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı’ya katılmasıyla, Akdeniz’deki hakimiyet Türklere geçti ve Osmanlı denizlerin hâkimi
oldu. Osmanlı donanmasında hem kürekli hem de yelkenli gemiler vardı.

Tİ
R

Metne göre Osmanlı donanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti II. Bayezid döneminde kendi gemilerini inşa etmeye başlamıştır.
B) Yükselme döneminde Osmanlı donanması birçok bölgede üstünlük sağlamıştır.
C) Karesioğulları Beyliği Osmanlı ordusunun temelini oluşturmuştur.
D) Osmanlı donanması kuruluş döneminden itibaren aşama aşama gelişmiştir.

8. 				
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Orhan Bey Döneminde Osmanlı Devleti

Yukarıda Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerine ait Osmanlı Devleti haritaları verilmiştir.
Bu haritalardan aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı çıkarılamaz?

A) Bursa hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti’nin sınırlarına katılmıştır?
B) Bizans’ın Anadolu’daki hakimiyetine hangi dönemde tamamen son verilmiştir?
C) Saruhanoğulları Beyliği’nin toprakları hangi dönemde alınmıştır?
D) İnegöl, Yenişehir ve Karacahisar hangi dönemde alınmıştır?

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

BULGARİSTAN

BİZ

05
1.

İn san ı Ya ş a t k i D e vle t Y a ş a s ın !
3.

1517’de İspanyollarla
savaşıp ele geçirdiği
Cezayir’i Osmanlı
topraklarına kattı.

Yalnızca bir gemiyle
başladığı denizcilikte
Akdeniz’in en büyük
amirali olmayı başardı.

İstanbul’un Fethi’ni Gerekli Kılan Nedenler

Bizans’ın, şehzadeleri Osmanlı Devleti’ne
karşı kışkırtması

1538 Preveze
Savaşı’nda Haçlı
donanmasına ağır
bir mağlubiyet yaşattı.

Bu görseldeki bilgiler, Barbaros Hayrettin
Paşa’nın hangi kavramın gereğini yerine getirdiğinin doğrudan göstergesidir?

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Bizans tarafından bozulması

Yukarıdaki diyagramda verilen boşluğu tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dinî

B) Siyasi

C) Ekonomik

D) Sosyal

EK

A) İstilamet politikası
B) İskan politikası
C) Gaza ve cihat anlayışı
D) Fetih Siyaseti

Bizans’ın, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki
fetihlerini zorlaştırması

Tİ
R

Osmanlı
denizciliğinin
gücünü zirveye
taşımakla birlikte,
birçok Türk
denizciyi de
yetiştirmiştir.

N

36

2. İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Devleti ve

R

Bizans İmparatorluğu tarafından yapılan hazırlıklardan bazıları şunlardır:
Osmanlı Devleti’nin
Hazırlıkları

Bizans’ın Hazırlıkları

a

Şahi adı verilen toplar
Halkın büyük bir kısmı
e
döküldü.
silahlandırıldı.
f

c Haliç’e zincir çekildi.

g

400 parçalık donanma
hazırlandı.

h

Silivri ve Vize kaleleri
alındı.

Ö

b Surlar tamir edildi.

Rumeli Hisarı yaptırıldı.

d

Avrupa’dan yardım
istendi.

Tablodaki hangi iki harfin yeri değiştirilirse yapılan hazırlıklar doğru sınıflanmış olur?
A) a ve e

B) d ve b

C) b ve f

D) d ve e

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

4. Fatih Sultan Mehmet Han, Bosna’yı fethettiği zaman Osmanlı devlet politikasının sonucu olarak
bölge halkına dini serbesiyet getirmiştir. Fatih
Sultan Mehmet Han’ın buradaki papazlara verdiği tarihi bir fermanla ahidnâme imzalanmıştır.
Buna göre Fatih Sultan Mehmet Han daha çok
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye
çalışmıştır?
A) Balkanlarda kalıcı egemenlik sağlamayı
B) Ekonomik kazanç sağlamayı
C) Siyasi üstünlük sağlamayı
D) Osmanlı Devleti’nin hoşgörüsünü kanıtlamayı

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!

Test

5. İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısın-

7. II. Selim Han dönemindeki bu fetih ile;

dan sonuçlarını siyasi, ekonomik, dinî ve askerî
şeklinde sınıflandırınız.

• Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlanmış.

2

3
4

• Suriye ve Mısır’dan İstanbul’a gelen Baharat


Siyasi

Ticaret Yolu korsanların baskısından kurtulmuştur.



Siyasi

Bu gelişmeler aşağıdaki fetihlerden hangisiyle
gerçekleşmiştir?



Askerî

A) Kıbrıs

B) Preveze

C) Cerbe

D) Kırım



Siyasi

Yukarıda verilen performans ödevini yapan Elif
sağdaki boşluklara bazı cevaplar yazmıştır.
Buna göre, Elif’in yazdığı cevaplardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
B) 2.

C) 3.

D) 4.

8. Performans ödevini yapmakta olan Nisa verilen soruların cevaplarını ilgili sorunun yanındaki
boşluklara yazmıştır.
Ödev

Cevap

Fatih Sultan Mehmet döneminde
ele geçirilen ve Karadeniz’in Türk
1.
gölü haline gelmesini sağlayan
toprak parçası.

Kırım

Kanuni Dönemi’nde İstanbul’a ge2. lerek Osmanlı hizmetine giren büyük Türk denizcisi.

Barbaros
Hayrettin
Paşa

R

N

EK

A) 1.

Tİ
R

Bin yıllık Bizans
İmparatorluğu sona ermiştir.
Osmanlı Devleti’nin Anadolu
ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlük sağlanmıştır.
Venedik ve Cenevizliler İpek
Yolu üzerindeki avantajlarını
kaybetmişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin İslam
dünyasındaki saygınlığı artmıştır.

1

6. • Doğudaki Safevi Devleti ile Çaldıran Savaşı

Ö

yapıldı.
• Dulkadiroğullarına son verilerek Anadolu’da
siyasi birlik sağlandı.
• Mısır ve Suriye toprakları Osmanlı Devleti’ne
katıldı.
Yukarıdaki gelişmeler Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

A) Fatih Sultan Mehmet Han
B) II. Bayezid Han
C) Yavuz Sultan Selim Han
D) Kanuni Sultan Süleyman Han

01

3.

Kıbrısın fethedilmesi üzerine Haçlıların Osmanlı donanmasını ağır
bir yenilgiye uğrattığı deniz savaşı.

Preveze Deniz Savaşı

4.

Doğu Akdeniz’in güvenliğini
sağlayan zafer.

Kıbrıs’ın Fethi

Nisa, yaptığı ödevde yukarıdaki sorulardan sadece birini yanlış cevaplandırmıştır.
Buna göre, Nisa’nın verdiği yanlış cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

9. • 1459’da Cenevizlilerden Amasra alındı.
• 1460’da İsfenderiyaroğuların’dan Sinop alındı.
• 1461’de Trabzon Rum İmparatorluğu’na son

verildi.
• 1466’da Karamanoğulların’dan Konya ve çev-

resi alındı.
Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Karadeniz kıyısında fetihler yapılmıştır.
B) Anadolu’da siyasi birlik sağlanmaya çalışılmıştır.
C) Osmanlı Devleti’nin sınırları genişlemiştir.
D) Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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İn san ı Ya ş a t k i D e vle t Y a ş a s ın !

1. İstanbul’un fethini gerekli hâle getiren;

4. “Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik ne-

nedenlerinden hangisi daha çok ekonomik neden olduğu söylenebilir?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

2. Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunu olan Yavuz

A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü sağlamak istemesi
B) Bizans’ın şehzadeleri, Osmanlı’ya karşı kışkırtmaya çalışması
C) İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınmak istenmesi
D) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) İstanbul’un
fethi ile ilgili söylediği hadis-i şerifi

EK

38

Sultan Selim, öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nin doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiştir.
Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’nda (1514)
Safevî Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i yenerek Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını
ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşı (1515) ile
Dulkadiroğlu Beyliği’ni ortadan kaldırmıştır. Dulkadiroğlu beyliği Osmanlı Devleti’ne katılan son
beylik olmuştur.

denlerden dolayı İstanbul’u fethedip Bizans’a
son vermesi gerekiyordu.” diyen bir kişinin bu
düşüncesini aşağıdakilerden hangisiyle desteklediği söylenemez?

Tİ
R

1. Bizans’ın, Osmanlılar’ın Balkanlardaki fetihlerini zorlaştırması
2. Bizans’ın şehzadeleri Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaları
3. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Bizans tarafından bozulması
4. İstanbul’un İpek ve Karadeniz ticaret yolları
üzerinde yer alması

Bu bilgiden hareketle şağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

R

N

A) Anadolu’da Türk Siyasi birliği sağlanmıştır.
B) Halifelik Osmanlı Devletine geçmiştir.
C) Osmanlı Devleti en büyük sınırlarına ulaşmıştır.
D) Safevî Devleti ortadan kaldırılmıştır.

3. • Surlar ve kaleler tamir edildi.

Ö

• Avrupa’dan askeri yardım istendi.
• Haliç’in ağzı zincirlerle kapatıldı.

İstanbul’un fethi ile ilgili verilen bu bilgilerin
aşağıdaki başlıklardan hangisinde toplanması
daha uygun olur?

A) İstanbul’un fethi’nin nedenleri
B) İstanbul’uh fethi için yapılan hazırlıklar
C) Bizans’ın aldığı önlemler
D) İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

5. Bizans’a Avrupa’dan gelebilecek yardımları engellemek için sınır boylarına akıncılar gönderildi.
• İstanbul’u denizden kuşatmak için 400 parça-

lık donanma hazırlandı.
• Surları yıkabilecek güçte “Şahi” adı verilen
toplar döktürüldü.
• Surlara tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırıldı.
Bu bilgilerin aşağıdaki başlıklardan hangisinin
altında toplanması daha uygun olur?
A) İstanbul’un fethinin gerekli kılan nedenler
B) İstanbul’un fethinin önemli sonuçları
C) İstanbul kuşatması için Osmanlı Devleti’nin
yaptığı hazırlıklar
D) İstanbul kuşatmasında Bizans’ın aldığı tedbirler

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!

Test

6. 1. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.
2. Osmanlı başkenti Edirne’den İstanbul’a taşındı.
3. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu yıkıldı.
4. İpek Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin
eline geçti.

02

9. 1. Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi
2. Preveze Deniz zaferinin kazanılması
3. Kırımın Osmanlı Devleti’ne bağlanması
4. Dulkadiroğulları Beylği’ne son verilmesi

Bu bilgilerden hangisi İstanbul’un fethinin siyasi sonuçları arasında gösterilemez?

Yükselme Dönemi’nde gerçekleştirilen bu
faaliyetlerden hangisinin Osmanlı denizcilik
faaliyetlerinin bir sonucu olduğu söylenemez?

A) 1.

A) 4.

C) 3.

D) 4.

7. 1. İstanbul’un önemli ticaret yolları üzerinde ol-

İstanbul’un fethiyle ilgili verilen bu nedenler
aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?
1

2

3

Dinî
Siyasi
Ekonomik
Ekonomik

Ekonomik
Dinî
Siyasi
Dinî

D) 1.

10. Kıbrıs, Akdeniz’in doğusunun güvenliği için ol-

dukça önemliydi. Adada bulunan korsanlar
bölge ticaretine zarar veriyordu. Lala Mustafa
Paşa 1571 yılında adayı fethetti. Kıbrıs’ın fethinden sonra Papa’nın çağrısı ile toplanan Haçlı
donanması Osmanlı donanmasını mağlup etti.
Osmanlı donanmasının kaybettiği bu savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Preveze Deniz Savaşı
B) İnebahtı Deniz Savaşı
C) Mercidabık Savaşı
D) Ridaniye Savaşı

R

N

A) Siyasi
B) Ekonomik
C) Dinî
D) Siyasi

C) 2.

EK

ması
2. Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
3. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) İstanbul’un
fethi ile ilgili hadis-i şerifi

B) 3.

Tİ
R

B) 2.

8. Kanuni döneminde Macarlarla yapılan Mohaç

Ö

Meydan Muharebesi (1526) kazanılarak Macaristan Osmanlı Devleti egemenliğine alınmıştır.
Mohaç Zaferi ile .......................... kralı esaretten kurtarılmıştır. Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti’nin
.......................... ile olan ilişkileri gelişmiş ve Osmanlı
Devleti ..........................’ya kapitülasyonlar (ayrıcalıklar) vermiştir.
Yukarıda verilen boşluklara aşağıdaki devletlerden hangisinin yazılması gerekmektedir?
A) Almanya

B) Fransa

C) İngiltere

D) Avusturya

11. Akdeniz‘de Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesinde,
1. Preveze Deniz Savaşı
2. Kıbrısın alınması
3. Sinop’un alınması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) 1. ve 2.

B) Yalnız 2.

C) 2 ve 3.

D) Yalnız 3.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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1.
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İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!

Osmanlı donanmasının Akdenizdeki hakimiyetini giderek güçlendirmesi üzerine İspanya, Papalık ve
Venedik gibi devletler bir Haçlı donanması oluşturarak saldırıya geçtiler.Haçlı donanmasının başında
Andrea Dorya vardı. Osmanlı donanmasının başında ise Barboros Hayrettin Paşa vardı. Osmanlı donanması Haçlı donanmasını hilal şeklinde kuşatarak Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı.
Tarih: 28 Eylül 1538
Bölge: Preveze Adriyatik Denizi		
Sonuç: Osmanlı Zaferi
							

Taraflar

•
•
•
•
•

  Osmanlı Devleti

Tİ
R

               Kutsal İttifaklar
Venedik Cumhuriyeti
• Andrea Doria		
Papalık 		
• Marco Grimani			
Ceneviz Cumhuriyeti		
• Vincenta Capella			
İspanya								
Malta Şovalyeleri							

• Barbaros Hayrettin Paşa		
• Seydi Ali Reis
• Salih Reis
• Turgut Reis
• Sinan Reis

EK

Güçler
Kayıplar
		
			
							
Osmanlı Donanması
   Haçlı Donanması          Osmanlı Donanması
Haçlı Donanması
								
• 112 kadırga		
• 122 kadırga			
• 13 gemi battı.		
- Gemi kaybı yok.
• 50 kalyon		
• 366 top			
• 36 gemi ele geçirildi.
- 400 ölü
• 140 barka		
• 3000 yeniçeri		
• 3.000 esir			
- 800 yaralı
• 608 gemi		
• 8.000 asker			
• 2500 top										
• 60.000 asker

40

Preveze Deniz Savaşı’nda,

N

I. Savaşın Osmanlı Devleti ve birçok Avrupalı devletler arasında yaşandığı
II. Savaşın Adriyatik Denizi’nde yapıldığı
III. Kutsal İttifak Ordusu’nun insan kayıpları Osmanlı Ordusu’nun kayıplarının iki katı olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.		 B) Yalnız III.

D) Yalnız II.

Kanunu Sultan Süleyman dönemi (Osmanlı Devleti’nin 10. Sultanı) devletin en parlak dönemi

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

2.

C) I, II ve III.

-

Kanuni Sultan Süleyman (1520 - 1566)

Deniz Seferleri

Avrupa Seferleri

1521 Belgrad Fethi
1526 Mohaç Meydan Muharebesi
1532 Alman Seferi
1533 İstanbul Antlaşması
1566 Zigetvar Seferi

- 1522 Rodos Fethi
- 1526 1538 Preveze Deniz Savaşı
- 1551 Trablusgarp alındı.
- 1538-1553 Hin Deniz Seferi yapıldı.
Doğu Seferleri
- 1553 Nahçıvan Seferi

Osmanlı Devleti ile İran arasındaki ilk resmi antlaşma olan Amasya Antlaşması yapıldı.

Bu görselden göre Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Akdeniz hakimiyetini giderek güçlendirmeye çalışmıştır.
B) 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne en parlak dönemi yaşatmıştır.
C) Doğu ve Batı seferleri gerçekleştirilmiştir.
D) Kuzey Afrika topraklarının tamamını fethetmiştir.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!
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3.

• Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.

• Orta Çağ sona erdi. Yeni Çağ başladı.

• İstanbul başkent yapıldı.
• Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasında saygınlığı
arttı.
• II. Mehmet’e Fatih ünvanı verildi.

• İtalya’ya giden Bizanslı bilim adamları Rönesans’ın başlamasında etkili oldular.
• Kale ve surların top gülleleri ile yıkılabileceğinin
anlaşılması Avrupa’da derebeyliklerin yıkılmasına ve kralların güçlenmesine neden oldu.

Tİ
R

• Karadeniz ticaret yolu denetim altına alındı ve
İpek Yolu’nun kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçti.

• 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkıldı.

• Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi sona erdi,
Yükselme Dönemi başladı.

• Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları
arasında bütünlük sağlandı.

• Boğaz ticaret yolunun kontrolünün Osmanlı
Devleti’ne geçmesi Coğrafi Keşifler’in başlamasına neden oldu.

Yukarıda maddeler halinde verilmiş metinlere getirilebilecek en uygun başlıklar sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
II

					

İstanbul‘un Fethi’nin Türk Tarihi Açısından Sonuç-

ları					
B) İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi				
		 Açısından Sonuçları					
C) İstanbul’un Fethi’nin İslam Tarihi			
		 Açısından Sonuçları
D) İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi				
Açısından Sonuçları					

dan sonuçları
İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından
Sonuçları
İstanbul’un Fethi’nin Evrensel Sonuçları

EK

A) İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi 			

Fethin Tarihi

Doğu Akdeniz

I

II

N

Bulunduğu Yer

Hangi padişah
döneminde alındığı

Kıbrıs’ın Fethi

Ö

41

İstanbul’un Fethi’nin Hristiyan Dünyası 		
Açısından Sonuçları

R

4.

I

Fethin Nedeneri

Fethin Sonuçları

III

IV

Kıbrıs Venediklilerin elinde bulunuyordu. Adada üslenen Hristiyan
korsanlar Osmanlı hac ve ticaret gemilerine zarar veriyorlardı. Osmanlı
Devleti Kıbrıs’ı alarak Doğu Akdeniz’de güvenliği sağlamak istiyordu.
1571 yılında 1 yıl süren kuşatmadan
sonra Kıbrıs Adası fethedildi. Böylece
Akdeniz ticareti kontrol altına alındı.
Doğu Akdeniz’de güvenlik sağlandı.
Pek çok Türk aile adaya yerleştirildi.
Kıbrıs’ın alınması İnebahtı Deniz Savaşı’nın yapılmasına zemin hazırladı.

Parçadaki bilgilere bakılarak şemada boş bırakılan alanlar doldurulacaktır.
Buna göre parçada numaralandıralarak boş bırakılan kutulardan hangisinin bilgilerine ulaşılamaz?
A) I.		

B) II.

C) III.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

D) IV.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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Test

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!

5. “Hilafet tahtının sultanı” ve “Hadimül-Haremeyin” ünvanlarının yanı sıra zamanının İskender’i olarak da
zikredilen 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, 8 yıl süren saltanatına 3 büyük meydan muharebesi
sığdırdı.
1470

1

Amasya’da doğdu.

Tİ
R

1512
2
Yavuz Sultan Selim babasının
kardeşi Ahmed’i tahta geçirmeye hazırlandığını öğrenince
babasının ordusuyla karşı karşıya geldi.

1516
5
Doğu Seferi için İstanbul’dan
ayrıldı, Mercidabık Ovası’nda yapılan savaşta Memlük
ordusunu dağıttı. Suriye Lübnan ve Filistin’i Osmanlı
topraklarına kattı.		

24 Nisan 1512
3
9. Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıktı.

Bu bilgilere göre Yavuz Sultan Selim aşağıdaki devletlerin hangileriyle savaşmıştır?
A) Safevi - Memlük			

B) Suriye - Bosna

C) Memlük - Fatimi			

C) Safevi - Bizans

N

42

1519- 1520
7
İstanbul’da çıkan vaba salgını sonrası 1519’da Edirne’ye
giden Sultan Selim, sırtında
çıkan bir ur nedeniyle 22 Eylül
1520’de vefat etti.

EK

1514
4
Çaldıran Savaşı’nda
Şah İsmail’i geri çekilmek
zorunda bıraktı.
Tebriz’e giderek adına
hutbe okuttu.

1517
6
Ridaniye Savaşı’nda Memlük
ordusunu dağıttı. ve 4 şubatta büyük bir törenle Kahire’ye
girdi. Mısır tahtına oturdu. 		
Hilafet Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçti.

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

6. 		

Bu haritaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı donanması, Tophane-Kasımpaşa üzerinden karadan yürütülerek Haliç’e indirilmiştir.
B) Bizans’ın, Avrupa Devletleri ile olan kara bağlantısı kesilememiştir.
C) Osmanlılar, İstanbul’u hem karadan hem de denizden kuşatmışlardır.
D) Osmanlı kara ordusu, surları Edirne tarafından kuşatmıştır.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!
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7.
Osmanlı Devleti’nde ilk daimi ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Daha sonraları devşirme
sistemi ile Hristiyan ailelerin çocukları ve gençleri Türk ailelerinin yanına verilerek yetiştirildi.
Yetiştirilen bu gençler kapıkulu askerleri olarak ocaklara alınırdı.
Yeniçeri
Ocağı

Cebeci
Ocağı

Topçu
Ocağı

Top Arabası
Ocağı

Tİ
R

Acem
Ocağı

Silah yapımı,
Yeniçeri ocağına Savaşta padişahın
bakımı ve
katılmadan önce
yanında bulunur temizliğini yapan
eğitim gören askeri ve onu korurlardı.
ocaktı.
birliklerdir.
Buna göre,

Top yapımı
ve kullanımı
ile görevli
olan ocaktı.

Topların
taşınmasından
sorumlu olan
ocaktı.

EK

I. Osmanlı Devleti’nin düzenli ordusunun olmadığına

II. Yabancı kökenli kişilerin Osmanlı ordusuna dahil edildiğine

III. Osmanlı devlet teşkilatlanmasında askeri eğitime önem verildiğine
IV. Cebeci ve Topçu birliklerinin tamamının Türklerden oluştuğuna

43

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

8.

C) Yalnız III.

D) I ve IV.

N

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

Surlara tırmanmayı kolaylaştıracak tekerlekli kuleler yaptırıldı.

Ö

Bizans’a Karadeniz’den gelebilecek yardımları engellemek için
Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırıldı. Sınırlara akıncılar
yerleştirildi.

Bizans İmparatorluğuna Avrupa’dan gelebilecek yardımı engellemek
amacıyla Rumeli’de 200.000 kişilik bir ordu oluşturuldu.

Buna göre II Mehmet İstanbul kuşatmasında aşağıdaki stratejelerinden hangisini düşünmemiştir?

A) İstanbul’u karadan ve denizden kuşatmayı
B) İstanbul’a Bizans’ın lehinde gelebilecek Avrupa yardımlarını engellemeyi
C) İstanbul’u Bizans İmparatorluğu’ndan alarak Hristiyan dünyasının siyasi lideri olmayı
D) İstanbul’un güvenliğini sağlayan surları yıkarak kuşatmayı gerçekleştirmeyi

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

R

Surları yıkabilecek büyüklükte şahi topları döktürüldü.

06

Av ru p a ’ da U ya n ış

1. Coğrafi Keşifler, 15 ve 16. yüzyılda Avrupalıların

4.

yeni ticaret yolları bulmak için başlattıkları, yeni
kıtaların ve adaların bulunmasıyla sonuçlanan
keşif hareketleridir.

Coğrafi Keşiflerin Ekonomik Sonuçları

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yüzyıllarda gerçekleşen keşiflerden birisi değildir?
A) Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
B) Ümit Burnu’nun bulunması
C) Hindistan’ın keşfedilmesi
D) Hint Deniz Yolu’nun keşfedilmesi

⇓

⇓

Yeni ticaret yolları bulundu.

Baharat ve
İpek Yolu
önemini kaybettii.

?

Tİ
R

Yukarıdaki diyagramda “?” ile gösterilen kısmına seçeneklerden hangisi yazılamaz?

A) Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti.
B) Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti.
C) Yeni bulunan yerlerdeki zenginlikler Avrupa’ya taşındı.
D) Keşfedilen yerlerdeki yeni hayvanların ve bitkilerin varlığı öğrenildi.

2. Coğrafi Keşiflerin nedenlerinden bazıları şunlardır:
1. Okyanuslara dayanıklı sağlam gemilerin yapılması
2. Avrupalıların Doğu ülkelerinin zenginliklerine
doğrudan ulaşabilecekleri yeni yollar aramaları

EK

44

⇓

Bu bilgilerde Coğrafi Keşiflerin başlamasına
etki eden faktörlerden hangileri üzerinde durulmuştur?
1

		

2

Teknik
Siyasi
Teknik
Dinî

Ekonomik
Dinî
Siyasi
Ekonomik

R

A)
B)
C)
D)

N

		

Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu bulundu.

Ö

⇓

Yukarıdaki bilgilerden hangisinin Coğrafi Keşiflerin bilimsel sonuçları arasında yer aldığı söylenebilir?

C) 3.

⇓

Ümit Burnu’ndan Hindistan’a ulaşıldı.

2. Sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması
3. Keşfedilen yerlerde Hristiyanlık dininin yayılması
4. Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanması

B) 2.

?

⇓

3. 1. Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi

A) 1.

5.

D) 4.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

1519 - 1522 yılları arasında dünya dolaşılarak, Dünya’nın yuvarlak olduğu anlaşıldı.
Bu diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdaki
başlıklardan hangisinin yazılması daha uygundur?

A) Değişim ve Gelişim
B) Coğrafi Keşiflerin Nedenleri
C) Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
D) Keşiflerin Ekonomik Sonuçları

Avrupa’da Uyanış

Test

6. 1. Ticaret yolları, Akdeniz limanlarından Atlas

9.

Okyanusu limanlarına kaydı.
2. Yeni keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayıldı.
3. Keşfedilen yeni kıtalara Avrupa’dan göçler
yapıldı.

1.

A) Ekonomik
B) Bilimsel
C) Ekonomik
D) Siyasi

2.

3.

Siyasi
Dinî
Dinî
Bilimsel

Dinî
Siyasi
Sosyal
Ekonomik

Osmanlı Devleti Coğrafi Keşifler’den
olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu
durumun nedenlerini kim söylemek
ister?
Sena
Öğretmen

Sena Öğretmen’in sorusuna, aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir?

Tİ
R

Coğrafi Keşiflerin bu sonuçları ile ilgili eşleştirmeler aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

01

A)

B)

Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler
yaşanmış. Bu durum Osmanlı
ekonomisini olumsuz etkilemiştir.

Sömürgecilik hız kazanmış Osmanlı
limanlarına gelen gemi sayısı
azalmıştır.

EK

C)

İpek ve Baharat yollarının önemi
azalınca Osmanlıların gümrük ve vergi
gelirleri azalmıştır.

D)

7. 1. Gemicilik sanatının ilerlemesi

2. Kağıt, matbaa ve barut gibi buluşların geliştirilmesi
3. Pusulanın geliştirilmesiyle açık denizlerde
yön bulmanın kolaylaşması
4. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi

Avrupa’da ticaretle uğraşan sınıfın
zenginleşmesi Osmanlıların ekonomik
gücünü zayıflatmıştır.

45

N

Bu bilgilerden hangilerinin Avrupa’da Coğrafi Keşiflerin başlamasına doğrudan etki ettiği
söylenemez?
B) Yalnız 2.

C) 1 ve 2.

D) 3 ve 4.

Ö

R

A) Yalnız 1.

8. Aşağıdakilerden hangileri Coğrafi Keşifleri
gerçekleştiren kâşifler arasında yer almaz?

A) Bartelmi Diaz
B) Macellan
C) Ameriko Vespuci
D) Marco Polo

10. Rönesans sonucunda birçok Avrupa ülkesinde
bilim, sanat ve edebiyat gelişti. Pek çok sanatçı ve bilim insanı çeşitli eserler verdi. Düşünce
hayatı özgürleşti, deney ve gözleme dayalı bilimsel çalışmalar arttı. Eğitim kilisenin elinden
alınarak laik eğitim sistemine geçildi.
Buna göre Rönesans hareketleri sonucunda;
I. Özgür düşünce
II. Din adamlarının otoritesi
III. Kültürel hayat
IV. Skolastik düşünce

hangilerinin zarar gördüğü söylenebilir?
A) I - III.

B) II - IV.

C) Yalnız III.

D) I - II - III - IV.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Av ru p a ’ da U ya n ış

1. Rönesans hareketleri önce İtalya’da başlamış,

2. Rönesans hareketlerinin sonucunda,

daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

M Papa’nın ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi
zayıflamıştır.

Rönesans hareketlerinin ilk olarak İtalya’da başlamasında,

gibi durumlarından hangilerinin teknik nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir?
B) 1 ve 3.

C) Yalnız 2.

D) Yalnız 4.

Bu sonuçların aşağıdaki alanlardan hangisi ile
ilgili olduğu söylenebilir?
A) Dini

B) Siyasi

C) Toplumsal

D) Ekonomik

EK

A) 1 ve 2.

M Orta Çağ’ın skolastik düşüncesi yıkılırken yerini pozitif düşünce almıştır.

Tİ
R

1. İtalya’nın eski Roma kültürünün merkezi olması
2. İtalya’da kağıt ve matbaanın yaygınlaşması
3. İtalya’da edebiyat, resim, heykel ve mimaride
önemli sanatçıların yetişmesi
4. İtalya’nın Hristiyanlığın merkezi durumunda
olması

46

N

3.

Allah ile kul arasına kimse
giremez. Allah kullarının
günahlarını ancak kendisi
bağışlar.

Eğitim - öğretim
faaliyetleri
kilisenin elinden
alındı.

R

Kilise ve din
adamlarına
duyulan güven
azaldı.

?

Ö

Avrupa’da
yeni mezhepler
doğdu.

Martin Luther’in bu sözleri söylemesinde,
Katolik kilisesi
kendini yenilemek zorunda
kaldı.

Kavram haritasında “?” ile gösterilen yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Coğrafi Keşifler
B) Rönesans Hareketleri’nin Nedenleri
C) Reform Hareketleri’nin Nedenleri
D) Reform Hareketleri’nin Sonuçları

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

1. Katolik Kilisesi’nin “Endülajans” adlı af belgesi sayesinde zenginleşmesi
2. Katolik Kilisesi’nin elindeki siyasal gücü kullanarak zenginleşmesi
3. Matbaanın yaygınlaşmasıyla daha çok İncil’in
basılarak okunmaya başlaması
durumlarından hangilerinin daha etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız 1.

B) Yalnız 3.

C) 1 ve 2.

D) 2 ve 3.

Avrupa’da Uyanış

Test

lara bıraktı.
2. Bol, ucuz ve kaliteli üretim arttı.
3. Şehirlerde işçi sınıfı ortaya çıktı.
4. Ham madde ve pazar arayışı hız kazandı.
Bu bilgilerden kaç tanesinin Sanayi İnkılabı’nın
sonuçları ile doğrudan ilgisi olduğu söylenebilir?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

6.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin üretim alanına
uygulanmasıyla Sanayi İnkılabı İngiltere’de başladı
ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı
Sanayi İnkılabı
Öncesi
 İnsan ve hayvanların
kas gücünden yararlanma
ön planda

Sonrası
 Makine gücünden
yararlanma fikri
güçlendi.

 Az ürüne çok para
veriliyordu.

 Ürünler daha
az paraya satılmaya
başlandı.

 Köy nüfusu fazla,
şehir nüfusu azdı.

 Şehirlerin nüfusu
artarken köylerin
nüfusu azaldı.

Tİ
R

4. 1. Küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrika-

02

Bu bilgilerden hareketle Avrupa’da meydana
gelen hangi gelişme, Sanayi İnkılabı’nın ortaya
çıkardığı sonuçlarla ilişkilendirilemez?

İstanbul’un Fethi’nden sonra Avrupa’ya
giden bilginlerin eski Roma ve Yunan
kültürünü araştırmaya
başlamaları

R

5.

N

EK

A) İnsanların, ihtiyaç duyduğu ürünlere daha
kolay ulaşması
B) Ham madde arayışının barışçıl şekilde çözümlenmesi
C) Kentleşme olgusunun ön plana çıkması
D) Üretim teknolojisinin birçok alanda gelişmesi

Hilal

Kâğıdın ucuza imal edilmesi ve
matbaanın kullanılması ile okuma
yazma oranının artması

7. Fabrikalar, Sanayi İnkılâbı’nı gerçekleştiren ül-

Ö

Ali

Okyanuslara dayanıklı gemilerin
yapılması ve cesur gemicilerin
yetişmesi

Veysel

Yukarıda bilgi veren bu öğrencilerden hangilerinin söyledikleri doğrudan Rönesans hareketleri
ile ilgilidir?

A) Yalnız Ali

B) Yalnız Veysel

C) Ali ve Hilal

D) Hilal ve Veysel

kelerde zenginliğin kaynağı oldu. Fabrikalar
sayesinde seri üretime geçen ülkeler daha fazla
ürün elde edebilmek için ham madde kaynakları
aramaya başladılar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep
olmuştur?
A) Yeni mezheplerin ortaya çıkmasına
B) Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanmasına
C) Milliyetçilik akımının oluşmasına
D) Demokrasi hareketlerinin hızlanmasına

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Test

Avrupa’da Uyanış
Grönland

1.

Ne

w

fo
u

SİBİRYA

nd

la

ÇİN

nd
ASYA

AVRUPA
Portekiz

İspanya
Akdeniz

Meksika

BÜYÜK OKYANUS

Küba

ATLAS

Haiti
Karayip Denizi

BÜYÜK

OKYANUS

AFRİKA

Hindistan

Venezuela

Filipinler

OKYANUS
GÜNEY

HİNT OKYANUSU

Java

zily
a

AMERİKA

Angola

Madagaskar

Bre

Peru

Tİ
R

Sumatra

AVUSTRALYA

Macellan
Boğazı

1000

2000

3000 km

Kristof Kolomb (1492 - 1504)

İspanyollar

İngilizler

Vasco Da Gama (1487 - 1498)

Macellan ve Del Kano (1519 - 1522)

Portekizliler

Fransızlar

Coğrafi Keşiflerin sonuçları:
1. Yeni ticaret yolları bulundu. İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti.
2. Amerika, Avustralya ve Antarktika gibi yeni ada ve kıtalar bulundu. Avrupa’dan buralara göçler oldu.
Böylece göç edilen yerlere Hristiyanlık dini yayıldı.
3. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı güçlendi.
4. Yeni kıtalar, ırkları kültürler, hayvan ve bitki türleri keşfedildi.
5. Kilisenin Dünya’nın şekline ilişkin bilgilerinin yanlış olduğu anlaşıldı. Böylece Avrupa’da kiliseye olan
güven sarsıldı.
Bu bilgilere göre;

EK
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0

Bartelmi Diaz (1486)

I. Kaç numaralı sonuç Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

N

II. Kaç numaralı sonuç Avrupa’da dinsel yeniliklerin yapılmasına zemin hazırlamıştır?
III. Kaç numaralı sonuç Avrupa’da ekonomiyle ilgilenen sosyal sınıfın güç kazanmasını sağlamıştır?

A) 1-5-3.		 B) 5-1-3.

C) 2-3-4.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

Sorularının cevapları doğru bir şekilde sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

2. Aşağıda verilen bilgiler doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazınız.
1. 1490 yılına kadar Avrupalılar dünyada sadece Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını biliyorlardı.

Ö

2. Rönesans hareketleri ilk olarak Fransa’da başlamıştır.
3. Reform hareketlerine öncülük eden kişi Martin Luther’dir.
4. Sanayi İnkılabı’ndan sonra petrol, kömür gibi enerji kaynaklarının önemi artmıştır.

Buna göre verilen cevaplar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) D
Y
D
Y

B) D
Y
D
D

C) Y
Y
D
D

D) Y
D
Y
D
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

D) 5-4-1.

Test

Avrupa’da Uyanış

03

3.
Hindistan’a ulaşmak amacıyla İspanya’dan yola çıkan ve Orta Amerika’daki
Bahama Adalar’ına ulaşan ancak buranın yeni bir kıta olduğunu anlayamadan
buranın Hindistan’nın batısındaki adalar olduğunu zanneden denizci kimdir?

?

?

Coğrafi Keşiflerden sonra hangi denizin kıyısındaki limanlar eski önemini yitirmiştir?

?

Amerika’nın yeni bir kıta olduğunu anlayan İtalyan asıllı denizci kimdir?

?

Avrupa’da ticaretle uğraşarak zenginleşen sınıfa verilen isimdir?

?

Tİ
R

Domates, patates, Vanilya gibi bitkiler ve bufalo gibi hayvan türleri hangi olaydan sonra dünyaya yayılmıştır?

Yukarıda verilen soruların cevapları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

B)
		
		
		
		

D) Kristof Colomb
Coğrafi Keşifler
Karadeniz
Del Cano
Burjuva

N

Del Cano				
Reform				
Akdeniz				
Vasco da Gama				
Mesen				

R

4. • Rönesans hareketleri ile Avrupa’da pozitif bilimlere olan ilgi arttı.
• Reform hareketleri sonucu eğitim kiliseden alınarak laik eğitim sistemi kuruldu.
• Bilimde, deney ve gözleme dayalı bir anlayışı başladı.
• Newton, fizik ve matematik alanlarında çalışmalar yaptı. “Evrensel Yer Çekimi Yasası”nı buldu.

Ö

• Korpernik, Dünya’nın, Güneş çevresinde döndüğünü ve Güneş Sistemi’nin varlığını kanıtladı.
• Galileo, astronomi alanında çalışmalar yaparak Dekart, analitik geometriyi geliştirdi.
• Jan Jack Rousseau eserlerinde toplumsal konuları işlerken, güzel sanatlar ve müzikte Mozart ve Bach

gibi sanatçılar yetişti.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ulaşılamaz?

A) Avrupa’da bu dönemde birçok bilimsel çalışmalar yapıldığına
B) Dönemin sanatçılarının eserlerinde farklı konuları ele aldığına
C) Pozitif bilimlerin yerini deney ve gözleme bıraktığına
D) Rönesans ve Reform hareketlerinin bugünkü modern Avrupa’nın temellerinin atılmasına olanak sağlandığına
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

B) Bartelmi Diaz
Rönesans
Kızıldeniz
Kristof Colomb
Soylu

EK

A) Kristof Colomb				
Coğrafi Keşifler				
Akdeniz				
		 Ameriko Vespuci				
		 Burjuva				

Test

03

Avrupa’da Uyanış

5.

Reform’un Nedenleri
• Rönesans’ın etkisi ile skolastik düşüncenin yıkılması deney ve gözleme dayalı pozitif dü-

şüncenin ortaya çıkması.
• Katolik Kilise’nin bozularak halkın sırtında yük haline gelmesi, kilisenin dinden çok siyaset

Tİ
R

ve ekonomiyle ilgilenmesi.
• Endülajans sayesinde kilisenin aşırı zengileşmesi.

Reform’un Sonuçları
• Kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
• Avrupa’da laik eğitim başladı.

• Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.

• Avrupa’da Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı.
• Avrupa’da düşünceyi ve gelişmeyi önleyen dini faktörler ortadan kalktı.

Tablo I ve II’ye göre;

EK

I. Reform hareketleri sonucunda Avrupa’da skolastik düşünce yıkılmıştır.
II. Reform hareketleri sonucunda Avrupa’da mezhep birliği bozulmuştur.

III. Orta Çağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi halk üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

B) Yalnız III.

C) II ve III.			

D) I, II ve III.

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

6.

A) I ve II.			

N
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Avrupa devletleri Coğrafi Keşifleri gerçekleştirdikten sonra sömürgeleştirdikleri topraklardan bol miktarda ham
madde elde ettiler. Avrupa’ya getirilen kölelerin sağladığı
bedava iş gücü de buna eklenince oldukça zenginleştiler.
Coğrafi Keşiflerden elde edilen zenginliğin bilimsel buluş
ve icatlarla birleşerek üretime dönüştürmesiyle sanayi
devrimi gerçekleşti. Makinelerin ve üretimin egemen olduğu bir ekonomik sisteme geçildi. Sanayi İnkılabı
İngiltere’de başladı ve Avrupa ülkelerine yayıldı. İngiltere
büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Bu döneme
damgasını vuran gelişmeler demir ve kömürün kullanımının yaygınlaşması ve makinelerde buhar gücünden
yararlanılmasıdır.

Bu bilgilerden hareketle;
I. Tarımın ve insan gücünün öneminin azaldığına

II. Sömürgeciliğin önem kazandığına

III. Sanayi İnkılabı’na Coğrafi Keşiflerin etki ettiğine
IV. Avrupa’nın bir çok yerinde kölelik sisteminin yasallaştığına

yargılarından hanglerine ulaşılabilir?
A) I ve III.		 B) II ve III.

C) I, II ve III.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

D) I ve IV.

Test

Avrupa’da Uyanış

İnsan ve hayvan gücüyle yapılan üretim
yerine makine gücüne dayanan üretime
geçildi.

Ucuz ve seri olarak çok mal üretilmeyle
başlandı.

?

Yeni yollar yapıldı ve kanallar açıldı.
Ulaşım kolaylaştı ve hızlandı.

?

Bu durum ülkeler arasında rekabet ve
sömürgecilik yarışını hızlandırdı.

Bu rekabet devletler arası silahlanma ve
gruplaşmalara neden oldu.

Tİ
R

7.

03

Bu gelişmelere bağlı olarak I ve
II. Dünya Savaşları meydana geldi.

?

Yukarıda Sanayi İnkılabı’nın sonuçları numaralandırılmış bir şekilde verilmiştir.

EK

Buna göre, “?” ile boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) Üretim artışı, ham madde ve pazar ihtiyacını artırdı.
B) Ulaşımın kolaylaşması, uluslararası ticaretin gelişimini hızlandırdı.
C) Köylerden, sanayinin geliştiği kentlere büyük göçler yaşandı.
D) Pozitif bilimler gelişti, akılcılık ve bilimsellik ön plana çıktı.
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8. Aşağıda verilen ifadelerin “Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı” gelişmeII.
..................................................

III.
............................................

• Newton

• Pusula

• Güzel Sanatlar

• İlk Buharlı Lokomotif

• Laik Eğitim

• Galileo

• Dörtgen Yelkenli Gemi

• Bilimsel Gelişmeler

• Demir Yolu Yapımı

• Almanya

• Hümanizm Akımı

• Tren

• Endülajans

R

I.
.........................

• Kristof Kolomb

• Descartes

IV.
............................................

V.
............................

Ö

Buna göre tablodaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I

		

A)		 Aydınlanma
			 Çağı

II

		

III

		

Coğrafi		
Rönesans
Keşifler					

IV

		

Sanayi İnkılabı

V
Reform

B)		 Sanayi İnkılabı
Reform		
Rönesans
Coğrafi Keşifler
												

Aydınlanma
Çağı

C)		 Reform
				

Çoğrafi
Keşifler

Aydınlanma
Sanayi İnkılabı
Rönesans		
Çağı							

D)		 Rönesans
Reform		
Sanayi İnkılabı
									

Aydınlanma
Çağı		

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Çoğrafi
Keşifler

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

N

lerden hangileri ile ilgili olduğunu boşluklara yazınız.

07

Değ işen D ün ya da Os ma n lı D e vle t i

1. • Avrupa’da daimi elçiliklerin açılması

4.

• Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması

Yenilik

Siyasi
yenilik



Lale Devri’nde ilk kez
Avrupa’ya geçici elçiler gönderilmiştir.

Yukarıda Sultan III. Selim Dönemi’nde yapılan
yeniliklerden bazıları verilmiştir.

Askerî
yenilik



Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit
ordusu kurulmuştur.

Bu yenilikler aşağıdakilerden hangisine kanıt
gösterilemez?

?



İkinci Mahmut döneminde
Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir.

• Yerli malının teşvik edilmesi

A) Avrupa’nın yakından takip edilmek istendiğine
B) Askeri alanda yenilikler yapıldığına
C) Merkezi yönetimde değişiklikler yapıldığına
D) Yerli üretimin artırılmaya çalışıldığına

Yukarıdaki eşleştirme tablosunda “?” ile
gösterilen yer aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanmalıdır?
A) Toplumsal

B) Ekonomik

C) Eğitim

D) Sağlık

EK

2. III. Selim Dönemi’nde Avrupa’ya elçiler gön-

Tİ
R

• Levent ve Selimiye kışlalarının yapılması

derilmiş ve bu elçilerin yabancı dil öğrenmesi
zorunlu tutularak, yaptıkları incelemeleri ve gelişmeleri rapor hâlinde bildirmeleri istenmiştir.
52

Alan

Osmanlı Devleti’nin böyle bir istekte bulunması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

• İstanbul’da İlk Türk matbaası kuruldu.
• İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirildi.
• Divan-ı Hümayun kaldırıldı, yerine nazırlıklar

kuruldu.

Bu ıslahatlarla ilgili aşağıdaki alanlardan hangisi ilişkilendirilemez?
A) Eğitim

B) Askerî

C) Yönetim

D) Kültürel

R

N

A) Kaybedilen toprakları geri almak istemesi
B) Batı tarzında yenilikler yapmak istemesi
C) Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlamak
istemesi
D) Okuma - yazma oranının artırılmak istenmesi

5. Osmanlı Devleti’nde,

3. • 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynakla

Ö

Mithat Paşa’nın öncülüğünde kurulmuştur.

• Devlet eliyle ve devletin himayesiyle kurulan

bu organizasyon millî bankacılığın ilk örneği
olarak tarihe geçmiştir.

6. Tanzimat ve Islahat fermanlarında yer alan

Ziraat Bankası’nın temelini oluşturan bu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

“Kanunlar karşısında herkes eşittir.” maddesi
aşağıdaki ilkelerden hangilerinin daha etkili
olduğunu göstermektedir?

A) Mekteb-i Mülkiye
B) Memleket Sandıkları
C) Darüşşafaka
D) Darülaceze

A) Milliyetçilik - Demokrasi
B) Eşitlik - Adalet
C) Özgürlük - Hürriyet
D) Bağımsızlık - Özgürlük
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Değişen Dünyada Osmanlı Devleti

Test

01

9. II. Mahmut Dönemi’nde yapılan ıslahatlardan

7.

bazıları şunlardır:

...........?........... Alanında Yapılan

Divan-ı Hümayun kaldırılarak
yerine nazırlıklar kuruldu.

⇓

⇓

Memurlar iç
işleri ve dış
işleri olarak
ikiye ayrıldı.

Memurlara
atama ve
yükselmede
rütbe ve
nişan sistemi
getirildi.

İkinci Mahmut Dönemi’nde yapılan bu yeniliklerle ilgili diyagramda “?” ile gösterilen yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
B) Eğitim

C) Sosyal

D) Askeri

• Avrupa’ya ilk kez öğrenciler gönderildi.

Bu ıslahatlar ile aşağıdaki alanlardan hangisinde bir değişim meydana geldiği söylenemez?
A) Eğitim

B) Askerî

C) Yönetim

D) Ekonomi

R

N

EK

A) Yönetim

• Yerli malı kullanımı teşvik edildi.

Tİ
R

⇓

• 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.

8. 18. yüzyılda Lale Devri ile başlayan Avrupa tar-

10.
Lale Devri Islahatları
⇓
İlk Türk matbaası İstanbul’da kuruldu.
⇓
Yeniçerilerden itfaiye teşkilatı oluşturuldu.

Ö

zındaki yenilikler diğer hükümdarlar döneminde
de devam etmiştir. Yapılan ıslahatlar genelde
askerî alanda olmuştur.
Buna göre, gerçekleştirilen ıslahatların daha
çok askerî alanda olmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaşlarda alınan ağır yenilgiler
B) Sosyal alanda Avrupa’da yaşanan gelişmeler
C) Avrupa’da elçiliklerin kurulmuş olması
D) Avrupa’daki kültürel yeniliklerin takip edilmek
istenmesi

53

⇓

?
Yukarıdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere
aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun
olmaz?
A) İlk kez çiçek hastalığı aşısı uygulandı.
B) Avrupa başkentlerine geçici elçiler gönderildi.
C) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
D) Yalova’da kâğıt fabrikası kuruldu.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Değ işen D ün ya da Os ma n lı D e vle t i
3. II. Mahmut Dönemi’nde gerçekleştirilen;

1.
Osmanlı Devleti Lale Devri’nden
itibaren Avrupa’yı yakından
tanımak, meydana gelen önemli
gelişme ve yenilikleri yerinde
görmek istemiştir.

A) Önemli Avrupa başkentlerine geçici elçiler
gönderilmesi
B) 1727 yılında ilk Türk matbaasının İstanbul’da
kurulması
C) İstanbul’da yeni kütüphanelerin kurulması
D) Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütünün kurulması

Askerî amaçlı ilk nüfus sayımının yapılması
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirilmesi
Yüksek okullara öğrenci yetiştirmek amacıyla
rüştiye okullarının açılması

gibi yeniliklerden hangileri padişahın eğitime
önem verdiğinin göstergesidir?

Tİ
R

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayşe Hanım’ın yaptığı bu yorum, Lale Devri’nde meydana gelen
hangi ıslahat ile doğrudan ilgilidir?

1.
2.
3.
4.

B) Yalnız 3.

C) 1 ve 2.

D) 3 ve 4.

I Posta, polis ve karantina teşkilatlarının kurulması
II. Askeri amaçlı ilk nüfus sayımının yapılması
III. İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi
IV. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması

EK

4.

A) Yalnız 1.

54

R

N

II. Mahmut Dönemi’nde yapılan yukarıdaki yeniliklerde hangileri daha çok kültürel ve sosyal
alanda yapılmıştır?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) III ve IV.

2. Osmanlı Devleti’nde yapılan;

Ö

1. 1727 yılında ilk Türk matbaasının açılması
2. Yalova’da kağıt fabrikasının kurulması
3. Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Deniz Mühendishanesi’nin açılması
4. Harp Okulu’nun kurulması

gibi yeniliklerden hangilerinin doğrudan askerî
alandaki sorunları gidermeye yönelik olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız 1.

B) Yalnız 3.

C) 1 ve 2.

D) 3 ve 4.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

5. II. Mahmut Dönemi’nde gerçekleştirilen;
• Orduya subay yetiştirmek amacıyla Harp

Okulu’nun açılması
• Devlet memurlarına maaş bağlanması
gibi yeniliklerin aşağıdaki alanlardan hangisi
ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?
A) Ekonomi - Yönetim
B) Eğitim - Sağlık
C) Yönetim - Sağlık
D) Askerî - Yönetim

Değişen Dünyada Osmanlı Devleti

Test

6. 1.		 İbrahim Müteferrika

8. Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden bazıları
şunlardır:

2. Tulumba Ocağı
3. Matbaa
4. Mohaç Meydan Muharebesi
Yukarıda verilen kavramlardan hangisi Lale
Devri ile ilgili değildir?
B) 2.

C) 3.

D) 4.

M Doğu klasiklerden bazıları Türkçe’ye tercüme
edilmiştir.
M Said Efendi ve İbrahim Mütferrika tarafından
ilk Türk matbaası kurulmuştur.
M Avrupa başkentlerine geçici elçiler gönderilmiştir.

Tİ
R

A) 1.

02

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerin amaçları arasında
gösterilemez?

R

N

EK

A) Halkın kültürel alanda gelişmesini sağlamak
B) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmak
C) Bilim ve teknik alanında ilerlemek
D) Savaşlarda alınan yenilgileri önlemek

7. Sultan II. Mahmut’un yaptığı bazı ıslahat hareketleri şunlardır;

I. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.

Ö

II. Posta ve karantina teşkilatları kuruldu.

III. İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.

Yapılan ıslahatların hangi alanlara ait oldukları
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I

II

III

A)

Askeri

Sosyal

Kültürel

B)

Askeri

Kültürel

Siyasi

C)

Sosyal

Siyasi

Askeri

D)

İdari

Siyasi

Sosyal

9. Tanzimat sonrasında Osmanlı Devleti’nde birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da
değişimler yaşanmıştır. Özellikle 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile
yabancıların serbestçe ticaret yapabilmelerine imkân sağlanmıştır. Bunun sonucu yabancı
sermaye yatırımları Osmanlı Devleti’ni olumsuz
etkilemiştir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ekonomik
alanda yapılan yeniliklerden biridir?
A) Ziraat Bankası’nın kurulması
B) Posta Nezareti’nin açılması
C) Omnibüs adı verilen büyük faytonların ve bir
süre sonra da atlı tramvayların kullanılması
D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye, isminde
ordu kurulması

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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1. 		
Yabancı eserleri Türkçeye çevirmek için tercüme oda- a
sı kuruldu.

Sağlık

2

Çiçek aşısı uygulanmaya başlandı.

b

Siyasi

3

Kumaş ve çini imalathaneleri açıldı.

c

Egitim - Kültür

4

Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.

d

Sanat

5

Avrupa mimarisi örnek alınarak eserler yapıldı.

e

Ekonomi

Tİ
R

1

Yukarıda Lale Devri’ndaki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir.
Bu bilgiler ve alanlar eşitlendiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?
B)

1

a

b

2

b

3

c

3

c

4

d

5

e

1

a

2

56

2.

C)

b

2

b

c

3

c

2

3

d

4

d

4

d

5

e

5

e

5

e

N

• Kütüphaneler açıldı.

• Çiçek aşışı uygulanmaya başlandı.

• Yabancı eserleri Türkçeye çevir-

R

mek için tercüme odası kuruldu.
• Kumaş ve çini imalathaneleri açıldı.
• Avrupa mimarisi örnek alınarak
eserler yapıldı.
• Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.

Ö

a

a

4

II. Mahmut Dönemi Yenilikleri

Lale Devri Yenilikleri

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

D)

1

1

EK

A)

• İlk Türkçe resmi gazetesi yayım-

landı.
• Osmanlı Devleti’nde ilk buharlı ge•
•
•
•
•

mi kullanılmaya başlandı.
Avrupa’ya öğrenciler gönderildi.
Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Harbiye açıldı.
Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
Asakir-i Masure-i Muhammediye
ordusu kuruldu.
Divan-ı hümayın kaldırıldı yerine
nazırlıklar kuruldu.

Yukarıda Lale Devri ve II. Mahmud Dönemi’ne ait ıslahatlar verilmiştir.
Buna göre yapılan ıslahatların ortak olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa’daki gelişmeler yakından takip edilmek istenmiştir.
B) Osmanı devleti her iki dönemde eğitim ve kültürel çalışmalar gerçekleşmiştir.
C) Lele Devri ve II. Mahmut döneminde siyasi alanda yenilikler yapılmıştır.
D) Osmanlı Devleti bu iki dönemde askeri yenilik sayısını artırmıştır.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Test

Değişen Dünyada Osmanlı Devleti

03

3.

III. Ahmet
Avrupa’nın önemli başkentlerine ilk geçici elçiler gönderildi.

II. Mahmut

III. Selim

Avrupa’nın önemli
başkentlerine ilk daimi
elçiler gönderildi.

Avrupa’ya öğrenciler
gönderildi.

Nizam-ı Cedid Ordusu
kuruldu.

Asakir-i Mansure-i
Muhammediye ordusu
kuruldu.

İlk resmi devlet matbaası
kuruldu.

Takvim-i Vekayi gazetesi
çıkarıldı.

İrad-ı Cedid hazinesi
oluşturuldu.

Memurlar maaşa bağlandı.

EK

Tulumba Ocağı açıldı.

Tİ
R

YENİLİKLER VE OSMANLI DEVLETİ

İlk Türk matbaası açıldı.

Kağıt ve çini fabrikaları açıldı.

57

N

Yukarıda XVIII. ve XIX. yüzyıla ait bazı yenilikler verilmiştir.

R

A) II. Mahmut döneminde sadece kültürel alanda yenilikler yapılmıştır.
B) III. Ahmet döneminde kültürel, siyasi ve ekonomik yenilikler yapılmıştır.
C) III. Selim döneminde siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel yenilikler yapılmıştır.
D) III. Ahmet döneminde ilk kez Avrupa’daki yenilikler takip edilmek istenmiştir.

4. Osmanlı Devleti’nde Klasik Dönem’de nüfus, asker ve vergi kaynağı olarak görülmüş ve fettettiği toprakları

Ö

imar etmek için kullanmıştır. XIX. yüzyılda ise Osmanlılarda, Avrupa’daki bürokrat devlet ve nüfus teorilerinin etkisiyle nüfus sayımları yapılmaya başlanmış ve nüfus hizmetlerine dair teşkilatlar kurulmuştur. Nüfus
artışıyla ticaret, sanayi, tarım ve askeri bakımdan güçlü bir Osmanlı Devleti oluşturulacağına vurgu yapılmıştır. Bu doğrultuda nüfus artışının doğal kaynağı olarak görülen evliliklerin önündeki en önemli engel olan
masrafların azaltılması için taşra idaresi ve ileri gelenlerle emirler gönderilmiş ve müfettişlerle ebeveynler
ikna edilmeye çalışmıştır.
Metne göre Osmanlı Devleti‘nin nüfus politikaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Avrupa’dan etkilenerek nüfus sayımlarının yapıldığına
B) Nüfus’un artması için çeşitli tedbirler alındığına
C) Osmanlı nüfusunun tamamen Türklerden oluşturulmak istendiğine
D) Nüfus’un devlet için ekonomik bir kaynak olarak görüldüğüne
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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5.
Yangınlarda mücadele etmek için yeniçerilerden
bir itfaiye bölüğü kuruldu. Yangınları söndürmek
için de “tulumba” denilen bir araç kullanılmaya
başlandı. Tulumbanın faydaları görülmeye başlanınca “Tulumba Ocağı” kuruldu.

Devlet memuru yetiştirilmek için Mekteb-i
Maarif-i Adliyye adlı hukuk eğitimi veren bir okul
açıldı. Öğretmen yetiştirme amacıyla Darulmuallimin
ve Darülmuallimat adıyla kız ve erkek öğretmen
okulları açıldı.

Osmanlı Devleti Paris, Londra, Viyana gibi önemli
Avrupa başkentlerine elçiler gönderdi. Bu elçiler
Avrupa’daki kültür ve sanat etkinliklerini bilimsel
ve teknik gelişmeleri takip edip Osmanlı’ya aktardılar.

Tİ
R

Yirmisekiz Mehmet Çelebi ile Paris’e giden oğlu
Sait Çelebi burada matbaaları dolaşmıştır. Sait
Çelebi İstanbul’a dönüşünde İbrahim Müteferrika
ile birlikte 1927’de ilk Türk matbaasını kurdu.

Yukarıda Osmanılı Devleti’ne ait bazı yenilikler verilmiştir.

Buna göre “Siyasi alana ait yenilik” bölümü kesildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?
				

C)		

58

D)

N

				

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

6. 			

B)

EK

A)		

Ö

İlk Türk matbaasının kurulmasından yaklaşık yüzyıl sonra 1831’de ilk Türkçe resmi gazete olan Takvim-i
Vekâyi yayımlanmaya başlandı. Yaklaşık bir asır boyunca Türkçe’nin yanında Arapça, Farsça, Rumca,
Ermenice ve Fransızca gibi farklı dillerde yayımlanmaya devam etti. Padişah II. Mahmut’un emriyle yayımlanan gazetenin amacı, halkı eğitmek ve devletin uygulamalarını duyurmaktı. Gazetede iç dış haberler,
askerlik işleri, bilimler (Fenler) tayinler, ticaret ve fiyatlar bölümleri bulunmaktaydı. Takvim-i Vekâyi, ticaret
ve fiyatlar bölümleriyle ticarete de katkıda bulundu. Ülkeye gelen gemiler, alınan-satılan ürün çeşitleri bu
bölümlerde belirtilirdi. Bu nedenle tüccarlar tarafından yakından takip edildi.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt bulunamaz?

A) Takvim-i Vekâyi gazetesi hangi dillerde yayımlanmıştır?
B) Takvim-i Vekâyi gazetesinin yayımlanması hangi padişah döneminde sona ermiştir?
C) Yayımlanan gazetenin konuları nelerdir?
D) Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaası hangi tarihte kurulmuştur?

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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7.
Kız
Rüştiyesi
açıldı.

Sirket-i
Hayriye
kuruldu.

1

2

İlk Türk
matbaası
kuruldu.

1828 yılında
ilk buharlı gemi kullanıldı.

Avrupa
başkentlerine
elçiler
gönderildi

Ziraat
Bankası
kuruldu.
3

Kumaş
imalathanesi
açıldı.

İzmir ile
Aydın arasında
demiryolu yapıldı.

Tİ
R

Avrupa’ya
öğrenciler
gönderildi.

4

Çini
imalathanesi
açıldı.

Divan-ı
Hümayun
Kaldırıldı.

Nazırlıklar
kuruldu.

EK

Yukarıdaki şekillerde Osmanlı Devleti’nde yapılan bazı yeniliklere yer verilmiştir. Şekillerle numaralandırılmış bölümlere yeniliklerin hangi alanlarda gerçekleştirildiği yazılmak istenmektedir.
Buna göre numaralandırılmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Ö

R

8.

Ulaşım
Haberleşme
Ulaşım
Ekonomi

3

4

Ekonomi
Ekonomi
Ticari		
Siyasi		

N

A) Eğitim
B) Eğitim
C) Kültürel
D) Sosyal

2

59

Siyasi
Ulaşım
Sosyal
Ekonomi

Osmanlı Devleti yöneticileri; demiryolu yatırımlarıyla merkezi devlet otoritesinin uzak bölgelere kadar ulaştırılmasını, iç
güvenliğin sağlanmasını, tarımsal vergilerin toplanmasını savaş dönemlerinde cepheye asker ve malzeme sevk
edilmesini amaçlamıştır Ayrıca ülkeyi boydan boya kat edecek bir demiryolu ağı, Osmanlı egemenliğini içten ve dıştan
gelecek tehlikelere karşı da güvenlik altına alacaktır. İsyan
bölgelerine kısa sürede ulaşılabilecek ve devletin otoritesini
sarsan isyanlar önlenebilecekti.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin ülkeyi boydan boya kat eden demiryolu ağı döşemesinin nedenleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Merkezi otoriteyi uzak eyaletlerde sağlamak
B) Dış ülkelerin Osmanlı Devleti’nin güvenliğini ve himaye etmelerini sağlamak
C) Çıkabilecek ayaklanmaları kısa sürede müdahale ederek bastırmak
D) Savaş dönemlerinde asker ve malzeme sevkiyatını daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmek

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

1

08

Osman l ı’ da n K a la n Mira s ımız

.....................?.......................
Türk müziği bütün dallarıyla dünya bestecilerinin
ilgisini çekmiştir. Mehter takımı, Avrupa orkestralarına, bandolarına örnek olmuştur. Mehter
müzigi; Beethoven, Haydn ve Mozart gibi bestecilere ilham kaynağı olmuştur. Türk besteciler de
opera, bale, senfoni ve konterlor besteleyerek
dünya müzik mirasına katkıda bulunmuşlardır.

4. “Osmanlı Kültürü” ile ilgili olarak Beyza’ya öğ-

1. 		

2

3

Osmanlı .......................... Takımı, yaptığı
müzikle Mozart, Beethoven gibi Avrupalı
müzisyenleri etkilemiştir.
Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa’dan
.............................. Devri’nde etkilenmeye başlamıştır.
Osmanlı ülkesinde Denizli dokumalarıyla,
Tokat bakır işlemeleriyle, Sivas ise
.......................... ile tanınmıştır.

Buna göre Beyza’nın, boşluklara getireceği
kelimeler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Mehter

B) çorapları

C) matbaa

D) Lale

EK

A) Etkiledik, Etkilendik
B) Osmanlı Devleti Yeni Başkentinde
C) Farklı Kültürler Bir Arada Yaşadı
D) Osmanlı Kültürü

1

Tİ
R

Yukarıda verilen bilgilere uygun olarak “?” ile
gösterilen yere gelebilecek en uygun başlık
aşağıdakilerden hangisidir?

retmeni aşağıdaki performans ödevini vermiştir.

2. Türk el sanatları Avrupa’da hayranlık uyandır60

mıştır. Avrupa ressamları ve Avrupa dekoratif
sanatçıları Türk el sanatlarından etkilenmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya etki eden
Türk el sanatlarından birisi değildir?
B) Heykel

N

A) Minyatür
C) Ebru

R

D) Tezhip

5. Osmanlı ordularının 1683 Viyana Kuşatması’nda

lere denir.
• Bu sanat dalı ile uğraşanlara “nakkaş” denir.
• İslam dininin resim sanatına bakışından dolayı
resim yerine daha soyut olan bu sanat dalı
tercih edilmiştir.

başarısız olması, Osmanlı Devleti’nin batı yönündeki ilerleyişinin sonu olmuştur. Bu durum
Osmanlı ordularının eski gücünü kaybettiğinin
ve yenilenmesi gerektiğinin göstergesi olmuştur.

Bu bilgilerde genel özellikleri verilen bu Osmanlı el sanatı dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu durum Osmanlı Devleti’nin bu dönemden
itibaren daha çok hangi alanda yenilik yapma
düşüncesinde olduğunu gösterir?

A) Minyatür

B) Çinicilik

A) Kültürel alan

B) Askerî alan

C) Ciltcilik

D) Hattatlık

C) Ekonomik alan

D) Bilimsel alan

Ö

3. • Osmanlılarda el yazmalarını süsleyen resim-
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6. “Türkler, çocukları çok seviyorlar. Çocuğu olma-

9. Osmanlı ülkesinde başta elçilik olmak üzere çe-

yanlar evlat edinmekte bir kusur görmüyorlar.
Evlat edinilen çocuklar yeni aileleri tarafından
candan sevilirler. Çocuklar kendilerini dünyaya
getirenlere karşı sınırsız bir saygı duyuyorlar.
Bir aile babası, ailesi içinde hükümdarın ülkede
gördüğü saygıdan daha büyüğünü görür.”

şitli görevlerde gelen yabancı devlet adamları
ve seyyahlar buradaki gözlemlerini yazıya dökmüş ve seyahatnameler oluşturmuşlardır.

A) Türkler, kimsesiz çocukların topluma kazandırılmasını amaçlamıştır.
B) Türklerde ailenin temelinde büyüklere saygı
vardır.
C) Türklerde evlatlık edinme vardır.
D) Türkler temiz bir toplumdur.

7. İbn Batuta ve arkadaşları Denizli’den geçerken

EK

dükkânlarından çıkan bazı kimselerin yollarını
keserek kendilerini götürmek istediğini görür.
Başka bir grup ise buna engel olmaya çalışırken
aralarında tartışma çıkar. Yollarının eşkıyalar
tarafından kesildiğini zanneden İbn Batuta ve
arkadaşları çok endişelenir. Ne var ki ahilerin
kendilerini misafir etmek için tartıştıklarını öğrenince çok şaşırırlar.

A) Temizlik
B) Bayram kutlamaları
C) Saygı ve Sevgi
D) Hoşgörüsüzlük

Tİ
R

Bu bilgilerden Türklerle ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi bu seyahatnamelerde
yer alan Osmanlı kültürüyle ilgili gözlemlerden biri olamaz?

N

Bu metinde Türk milletinin hangi özelliği ön
plana çıkarılmıştır?
B) Yenilikçiliği

C) Konuk severliği

D) Merhametliği

R

A) Savaşçılığı

8. Ramazan ayı sona erdiğinde minareleri aydınla-

Ö

tan tüm lambalar kaldırıldı ve insanlar tüm gece
boyunca sokaklarda gezerek alışveriş yaptılar.
Ertesi gün bayramdı. Bayram üç gün sürdü. Bu
süre boyunca herkes en iyi elbiselerini giydi, gezintiler yaptı insanlar sokakta birbirlerine ekmek
ve elma sundular.

Metne göre seyyahların dikkatini çekip seyahatnamelerinde konu edindikleri durum
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bayram kutlamaları
B) Düğün merasimleri
C) Eğitim faaliyetleri
D) Sosyal ilişkiler

10. Türkler arasında yaşayan birinin gözüne çarpan
Türklerle ilgili temel özellik, onların konukseverliğidir. Bunu bulunduğum her yerde bir
paşadan, dağ başındaki çadırda yaşayan yörüğe
kadar herkeste gördüm; hem de hiçbir karşılık
beklemeden. Hangi dinden, hangi milletten
olursa olsun, ister fakir ister zengin olsun ayrım gözetmeksizin herkesin tek düşüncesi vardı
-------?---------Yukarıdaki metinde seyyahların Türk misafirperliği ile ilgili bilgi verilmiştir.
Buna göre “?” ile boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) Yabancının karnını doyurmak
B) Yabancıyı misafir etmek
C) Yabancıya ikramda bulunmak
D) Yabancıyı dışlamak

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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1.
Türkler sabırlı, tahamüllü ve iktisatlı hareket ederler. Türk sistemini kendi sistemimizle mukayese
edince istikbalin başımıza getireceği şeyleri düşünerek titriyorum. Bu ordu galip gelecek ve payidar
olacak, biz ise mahfolacağız. Çünkü Türkler sarsılmaz bir kuvvete sahip oldukları gibi, kendilerine has
zafer alışkanlıkları, güçlüklere tahammül kabiliyeti, intizam, disiplin, kanaatkârlık ve uyanıklık mevcut.
           Opier Ghisselin de Busberg

Tİ
R

“Savaş zamanında öyle sıkı bir disiplin vardır ki, hiç bir asker adaletsiz bir şey yapmaya cesaret edemez. Adaletsizlik yapan da cezalandırılır. Gözcüler ve düzen sağlayıcılar vardır. Geçip gidilen yolların
kıyısındaki bağ ve bahçelerden, sahiplerinin izni alınmaksızın bir elma bile kopartılamaz.” 			
										
(Barthalomeus Georpiexic.)

Bu açıklamalarda Türkler’in askeri özellikleri arasından,
I. Kendilerine özgü savaş taktiklerinin olduğu

II. Diğer devletleri korkutabilecek derecede güçlü oldukları
III. Ordu içinde mükemmel bir disiplin ve düzen olduğu

ifadelerinden hangileri gösterilebilir?

B) I ve II.

EK

A) Yalnız III.			
C) Yalnız II.			
62

D) I, II. ve III.

N

2. “Birkaç ormandan geçtik, çok sayıda köy vardı. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları

“Onlar kendi aralarında öyle örnek bir uyum ve ahenk içinde yaşarlar ki aralarında kaldığım sürede bir müslümanın diğer bir müslümana ne şiddet gösterdiğini ne de kötü bir söz söylediğini gördüm.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

rahatlatmak ve yedirmek âdeti müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Türkler bir hayırsever olarak asla
teşekkür beklemez ve karşılığınıda istemezler.”

Ö

“Leylekler, kırlangıçlar kovulma korkusundan uzak, Türklerin evlerine yuva yapabilirler. Köpekler sürüler
halinde sokaklarda dolaşır. Onlara kötü davranan vay haline! Sokaklarda kedilere et atan çok insan görebilirsiniz.
“Bütün camilerin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler akıl hastalarının, fakir
halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlarla verilen hediyelerden oluşmaktaydı. Bunun yanı sıra onlar, camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bir okka pilav ve
yeterli miktarda et dağıtırlar.

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu seyahatnamelerde yer alan Osmanlı kültürüyle ilgili gözlemlerden biri olamaz?
A) Misafirperverlik			

B) Temizlik

C) Hayırseverlik			

D) Birlik ve beraberlik
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3. 					

EK

Soframıza önce üzerinde buharları yükselen büyük bir tencere içinde bezelyeli tavuk çorbası geldi. Ardından kabak dolması sunuluyor ama bu yemeğin yanında herkes için üç ayrı peçete de verildi. İlginç olan bu
peçetelerin hamurdan ve yenilebilir olması! Türklerin bazlama dedikleri bu hamur işi ürün, dağ köylülerinde
ekmek yerine geçiyor. Bazlamadan koparılan bir parçayı üç parmağımız arasına alıp eti veya yemeğin katı
kısmını bununla tutabiliyorsunuz. Sofraya gelen leziz ve baharatlı et yemeği küçük et parçalarından yapılmıştı. En son sofraya konulan pilav da bazlamayla yenilenebiliyor. Yanında ise sulandırılmış sarımsaklı
yoğurdun içinde yüzen salatalık parçaları sunuluyor.
								
(Bela Hervath Anadolu 1913)
Bu seyyahın anlattıklarından ve resimden yola çıkılarak Türklerin,

I. Yer sofrası kurarak sofranın yanına bağdaş kurularak yemek yediklerine
II. Sofra etrafında yalnızca üst düzey paşaların ağırlandığına
III. Zengin bir sofra kültürüne sahip olduklarına
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B) I ve II.

C) Yalnız II.			

D) II ve III.

Ö

R

N

A) I ve III.			

4. Bütün paşalar tatil günleri askerleriyle kavak meydanında silahsorlük edip cirit oynarlar. Geniş bir meydan
olduğundan tâ ortasında üç kat gemi direklerini birbirine bağlayıp dikmişlerdir. Tâ en tepesinde bir altın yaldızlı top vardır. Bütün oyuncu savaşçılar at binip o topa sırık atarlar. Vuran yarışmacılara hediyeler verilir.
Avrupalı bir gezginin Osmanlı paşaları ile ilgili bu açıklamalarından aşağıdaki çıkarımlardan hangisi
yapılamaz?
A) Paşaların kendi aralarında oyunlar oynadıklarına
B) Paşanın askerleri ile askeri yeteneklerini geliştirdiklerine
C) Osmanlı askerleri ve paşaları arasında etkileşimin olduğuna
D) Osmanlı askeri sisteminde paşalara ayrıcalıkların tanındığına
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?
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1. 			

Verilen görsel incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

2. 		

Ö

R

N
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EK

A) Etkili iletişim için karşımızdakine de hak vermemiz gerektiğine
B) Göz teması kurmanın tüm iletişim engellerini ortadan kaldırdığına
C) Bir olaya olan bakış açımızın gerçeği olduğundan farklı gösterebildiğine
D) Bakış açılarının doğrularımızı etkilediğine

Teknoloji bağımlılığı ile ilgili verilen görsel incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğru kullanılmadığı zaman teknolojinin zararlı olabileceğine
B) Teknolojik gelişmelerin takip edilmemesi gerektiğine
C) Teknolojinin her zaman bireylerin sosyalleşmesine olumlu katkı sağladığına
D) Zamanın doğru kullanılmasında teknolojinin yol gösterici olmadığına
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3. 				

Orhan Bey’in faaliyetleri dikkate alındığında ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Ö

R

N

4. 			

EK

A) Devlet işlerinde görüş alışverişine önem verildiğine
B) Düzenli askeri birliklerin oluşturulduğuna
C) Devletin sınırlarının genişlemesi ile beraber teşkilatlanma faaliyetlerinin yaşandığına
D) Toplumsal düzenin sağlanmaya çalışıldığına

Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Devletin en geniş sınırlarına ulaştığına
B) Bazı toprakların savaş yapılmadan ele geçirildiğine
C) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığına
D) Asker ihtiyacının karşılanabilmesi için gayrimüslimlerden yararlanıldığına
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Ben Osmanlı Devleti’nin 4. padişahı
Yıldırım Bayezid’im. Haritadan da anlaşılacağı gibi Osmanlı Devleti’nin
sınırlarını hem batıda hem de Anadolu’da genişlettim. Ancak 1402 yılında
Timur Devleti ile yaptığım Ankara Savaşı’nda yenildim ve Timur’a esir
düştüm. Bu nedenle devletim 11 yıl
sürecek olan Fetret Devri’ni yaşamak
zorunda kaldı. Bu olumsuz döneme
oğlum Çelebi Mehmet son verdi. Bu
dönemde yaşananları birazda ondan
dinleyelim:
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Babamın Ankara Savaşı’nda yenilmesi üzerine Anadolu’da Osmanlı’ya bağlı beyliklerin birçoğu bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ayrıca babam Yıldırım Bayezid’in şehzadeleri olarak biz kardeşler arasında taht kavgası
yaşandı. Ben tüm kardeşlerimi yenerek Osmanlı Devleti tahtına oturdum ve devletimizi dağılmaktan kurtardım. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak nitelendirildim.

EK

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nde saltanat sistemini uygulanmaktadır.
B) Anadolu’da Osmanlı Devleti’nin otoritesi sarsılmıştır.
C) Osmanlı Devleti’nin sınırlar, Balkanlara kadar ulaşmıştır.
D) Ankara Savaşı sonrası Anadolu tamamen Timur Devleti hakimiyeti altına girmiştir.
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6.

Padişah I. Murat tarafından Rumeli’nde
yeni fethedilen topraklara yerleştirildik.

N

Bizim gibi Anadolu’dan Rumeli’ye
yerleştirilen ailelerden devletimiz
bir süre vergi almadı.

R

Yeni yerleştiğimiz yerlerde han, hamam,
cami, medrese, yol, köprü gibi eserler
inşa ettik.

Ö

Balkanlardaki toprakları tarıma
açtık ve burada tarım ile uğraştık.

Rumeli bölgesine yerleştirilen Türk ailelerin verdiği bilgiye göre iskan politikası ile ilgili olarak;
I. Rumeli’ye göç teşvik edilmiştir.

II. Ele geçirilen bölgelerde imar faaliyetlerinde bulunulmuştur.

III. Rumeli’de kalıcılık sağlanmak istenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. 				 B) I ve II.
C) I ve III.			

D) I, II ve III.
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raklarda yaşayan halkın dinine karışmadığı gibi
halkın dini yaşantısını özgürce devam ettirebilmesi için gerekli çalışmaları da yapmıştır.
Yöre halkı için ekonomik açıdan önemli olan
semt pazarlarının günü belirlenirken bile bölge
halkının dini günlerine gelmemesine çalışılıyordu. Böylece ortaya çıkabilecek mağduriyetler
önlenmeye çalışılıyordu. Yine bölge halkının
ağır vergiler altında ezildiğini gören Osmanlı
yöneticileri eski yönetimden kalan bu ağır vergileri derhal kaldırılarak devletin ve toplumun
devamını sağlayabilecek makul vergilendirme
sistemini benimsemişlerdi.
Osmanlı Devleti ile ilgili verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.
				
Yunus Emre
Ey can, kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur.
Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü
kaldıramaz.
					
Mevlana
Mevlana ve Yunus Emre’nin sözleri ile ilgili
olarak;
I. İletişimin gücünün savaşa ve barışa yol açabileceği
II. İnsanların kırıcı olmaktan kaçınması gerektiği
III. İletişimin tek yönlü olduğu
durumlarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

10. Osmanlı Devleti’nde bayram merasimleri belli

N

EK

A) Osmanlı Devleti bölgede asimilasyon faaliyetlerinde bulunmuştur.
B) İskan siyaseti bölgede güvenliğin sağlanmasına ortam hazırlamıştır.
C) İzlenilen hoşgörü siyaseti ile bölge halkının
devlete olan bağlılığı arttırılmak istenmiştir.
D) Ele geçirilen bölgelerin ticari hayatına katkı
sağlamak için savaşlar gerçekleştirilmiştir.

9.

Tİ
R

7. Osmanlı Devleti ele geçirdiği gayrimüslim top-

8. Fatih Sultan Mehmet ile Trabzon seferinde ya-

Ö

R

nında bulunan Uzun Hasan’ın annesi Sara Hatun
arasında şu konuşma geçmiştir:
Sara Hatun: “Ey oğul! Bir Trabzon için bunca
zahmet çekmek nedendir?” dedi.
Fatih Sultan Mehmet: “Ana! Bu zahmet din yolunadır ki ahirette Allah’ın yanına varınca mahcup
olmayalım. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır,
eğer bu zahmete katlanmazsak bize gazi demek yalan olur.” dedi.
Verilen diyalog doğrultusunda;

I. Gaza ve cihat politikasının uygulandığına

II. Karadeniz’in Türk Gölü haline geldiğine

III. Önemli ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin

denetimi altına alındığına

durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

bir plan dahilinde gerçekleştirilirdi. Buna göre
padişahların halka açık şenlikler düzenlediği,
çeşitli eğlencelerin tertip edilerek ikramlarda
bulunulduğu, güreş müsabakalarının yapıldığı, orta oyuncular ile meddahların şehrin farklı
semtlerinde sahne alarak halkı eğlendirdiği, geceleri yakılan meşaleler ve kandillerle de şehrin
bayram kutlamasına dâhil ettirildiği bilinmektedir. Padişahın, bayramın son günlerine doğru
Eski Saraya (Saray-ı Atîk) gelerek valide sultanla ve sarayın hizmetlileriyle bayramlaşması
da ayrı bir gelenek idi. Padişahın saraya gelişi
ve gidişi sırasında şehir halkı, alayın geçeceği
yollar üzerinde merakla yerini alır ve bu görkemli merasim alayı sona erinceye kadar seyre
koyulurdu. Her iki bayramda yapılan seromoni
hemen hemen aynı olsa da Kurban Bayramının getirdiği yükümlülüklere ilaveten padişahın
bizzat katıldığı bir tören daha vardır. Kurban
Bayramı günü padişahın bir veya birkaç adet
kurban kesmesi adet haline gelmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nde bayramlaşma
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bayramlaşma merasimleri sosyal hayatın
canlanmasında ve toplumun eğlenmesinde
etkili olmuştur.
B) Bayramlaşma geleneği sadece hanedan
üyeleri tarafından yaşatılmaya çalışılmıştır.
C) Kurban Bayramlarına daha fazla önem verilmiştir.
D) Padişahların kutlamalara katılmasıyla bayramlaşma merasimi başlamıştır.
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