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1. I. İpekyolu ile Marmara ve Karadeniz’den geçen ticaret yolarının kontrolünün Osmanlı’ya 

geçmesi 
II. Orta Çağ’ın sona erip, Yeni Çağ’ın başlaması 

III. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesiyle Avrupalıların yeni yollar bulmak 
için coğrafi keşifleri başlatması 

İstanbul’un fethi ile ilgili, sonuçlarından hangisi ya da hangilerinin Türk ve dünya 
tarihi açısından ekonomik bir etki yarattığı söylenebilir? 

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

 
2. Aşağıda coğrafi keşifleri gösteren bir harita verilmiştir. 

 
Haritaya bakıldığında; 

I. Colomb doğuya seyahat ederek Amerika’ya ulaşmıştır. 
II. Magellan dünyanın çevresini dolaşmıştır. 

III. Vasco de Gama Hindistan’a giden ilk İspanyol’dur. 

çıkarımlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir? 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 
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3. İlk çağlardan günümüze kadar toprak her zaman insanlar için çok büyük önem taşımaktadır. 

Çünkü yaşamamız için gereksinim duyduğumuz yiyecekler doğrudan veya dolaylı olarak 
topraktan karşılanmaktadır. Toprak tarım, hayvancılık, inşaat gibi birçok sektöre kaynaklık 
etmektedir. Dünya nüfusunun hızla arttığını düşündüğümüzde toprağın önemi daha da 
artacaktır. 

Bu bilgiye göre toprakla ilgili 

I. İnsanlar toprağı önemsemektedir. 
II. Toprak insanlar için hayat kaynağıdır. 

III. Farklı sektörlere kaynak oluşturmaktadır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

 
4. Yazı en genel tarifiyle, ağızdan çıkan seslerin, dolayısıyla sözcüklerin, kulak ya da jest 

yardımı olmaksızın, gözle görülebilen, bazen de dokunulabilen işaretler halinde 
biçimlendirilerek kaydedilmesini sağlayan araçtır. İnsanoğlu var olduğundan beri, duygu ve 
düşüncelerini başka kişilerle paylaşabilmek için çok çeşitli iletişim yolları bulmuştur. Bunların 
ilk örnekleri arasında, günümüzde dahi pek çok toplum tarafından kullanılan görsel işaretleri, 
yani ateş, duman ve ışığı ya da akustik işaretler olarak adlandırdığımız davul ve ıslık 
çalmayı gösterebiliriz. Ancak bütün bunlar zaman ve alan açısından sınırlanmıştır. Yani 
mesaj verildikten hemen sonra kaybolurlar. Eski Latin deyimi olan “Söz uçar, yazı kalır.” 
deyimi, yazının alan ve zaman açısından kısıtlanmayan iletişim aracı olduğunu vurgulayan 
güzel bir örnektir. 

Verilen metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A)  Yazının icadı ile bilgilerin sonraki nesillere aktarılması kolaylaşmıştır. 

B)  Geçmişten günümüze kadar insanlar birçok iletişim yöntemini kullanmıştır. 

C)  Yazı, insanoğlunun tarih boyunca yaptığı en önemli icattır. 

D)  Konuşulanların yazıyla kaydedilmesinde birden çok duyu organı etkilidir. 
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5. 

 
Yukarıda verilen nüfus piramitlerine göre Türkiye için, 

I. Gelişmekte olan bir ülkedir. 
II. Çocuk nüfus oranı düşmektedir. 

III. Toplam nüfus azalmaktadır. 

verilerinden hangilerine ulaşılabilir? 

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

 
6. Aşağıda Ahilik teşkilatının bazı faaliyetleri verilmiştir. 

 Gerektiğinde vatanın savunulması ve otorite boşluğunun doldurulması için askeri güç 
hazırlamaları 

 Ahiliğe geçen kişinin güven, doğruluk, dürüstlük, cömertlik ve yardımseverlik gibi 
değerlere uyma zorunluluğunun olması 

 Mesleklerin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması 
 Dayanışma ve iyilik konusunda çalışmalarının olması 

Buna göre bu faaliyetler aşağıdaki alanlardan hangisi ile eşleştirilemez? 

 A)  Askeri B) Sosyal C) Ekonomi D) Dini 
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7. Devlet; eğitim-öğretim, sağlık, yol, su, elektrik ve iletişim hizmetini vatandaşlarına ulaştırmak 

zorundadır. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 
tedbirleri alır. Yaşlılar, devletçe korunur. Yaşlılara, devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar 
ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma 
kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya 
kurdurur. 

Yukarıdaki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi özelliği vurgulanmıştır? 

 

A) Sosyal Devlet 

B) Demokratik Devlet 

C) Lâik Devlet 

D) Hukuk Devleti 

 
8. 

 
Yukarıda haritada gösterilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İpek Yolu 

B) Kral Yolu 

C) Baharat Yolu 

D) Kürk Yolu 
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9. 

 
II. Abdülhamit’in yukarıdaki sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
 

 

A) Demir yolu yapımına önem verdiğine 

B) Büyük şehirleri demiryoluyla bağlamak istediğine 

C) Madenleri dünyaya pazarlamak istediğine 

D) Tarımsal alanda makineleşmeye verdiği öneme 

 
10. Osmanlı Devleti’nde yeni topraklar fethedildiğinde araziye kâtipler gönderilirdi. Kâtipler 

toprağı, elde edilen geliri ve toprağı işleyen nüfusunu kaydederlerdi. Ardından arazi, gelirleri 
açısından belirli dilimlere bölünürdü. Tımar, zeamet, has olarak adlandırılan bu araziler; 
vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dirlik olarak verilirdi. Bu dirlikler bir anlamda, 
kişilerin yaptıkları hizmetlerin karşılığıydı. 

Yukarıda dirlik sistemiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre dirliklerin maaş karşılığı 
olarak verildiğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? 
 

 

A) Cebeli askerleri yetiştirmeleri 

B) Memurluk derecelerine göre verilmeleri 

C) Bölgenin güvenliğini sağlamaları 

D) Orduya katılma zorunluluğunun olması 
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