
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),  
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar 

için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet örnek soru vardır.
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2. Geçmişten günümüze insanlar, zorunluluklar 
nedeniyle veya istediği yaşam koşullarına ulaşmak 
için yaşadığı yerleşim yerlerinden ayrılarak yeni 
yerler bulma çabası göstermiştir. İklim ve politik 
değişikliklerin yaşanması, inanç gruplarının baskı 
altına alınması gibi gelişmeler; göçlerin siyasi, 
ekonomik, dinî ve coğrafi nedenlerini oluşturur.

Aşağıdaki göçlerin hangisinin nedeni diğerlerinden 
farklıdır?

A) Firavunun baskısına uğrayan Yahudilerin Mısır’dan 
göç etmek zorunda kalması.

B) Orta Asya’daki Türklerin kuraklık ve otlak 
yetersizliği sebebiyle batıya göç etmesi.

C) Ahiret inancına sahip oldukları için ilk 
Hristiyanların Kudüs’ten göç etmek zorunda 
kalması.

D) İspanya’da yaşanan baskılardan dolayı Yahudilerın 
Osmanlı topraklarına göç etmesi.

E) Mekke’de yaşayan ilk Müslümanların Habeşistan ve 
Medine’ye hicret etmek zorunda kalması.

1. 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı 
ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. 
Anadolu’nun Türkleşmesi ise Malazgirt Savaşı 
sonrasında gerçekleşen Türk göçleri ve Türk 
Beylerinin akınlarıyla uzun bir sürece yayılan 
bayındırlık faaliyetleri ve kültürel gelişmelerle birlikte 
gerçekleşmiştir.

Metinde anlatılan, tarih biliminin konusu içerisinde 
yer alan iki unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terim-Kavram

B) Olay-Olgu

C) Zaman-Mekân

D) Deney-Gözlem 

E) Kronoloji-Sınıflandırma

3. Cahiliye Dönemi’nde,
* Araplarda önde gelen kabilelerden birinin üyesi 
olmak başka kabilelere karşı övünme nedeniydi.
* Orta ve aşağı tabakadaki kabilelerin kadınları ikinci 
sınıf insan olarak görülürdü.
* Efendi, kölesine ölüm dâhil istediği cezayı verebilir 
ve bundan dolayı sorumlu tutulmazdı.
Fakat Medine İslam Devleti kurulduktan sonra bu 
alışkanlıklar terk edildi.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi metindeki 
bilgiyi desteklemez?

A) Ensar ve muhacirin kardeş ilan edilmesi

B) Kadın ve erkeklerden oluşan bir pazar ekibi 
oluşturulması

C) Üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanılması

D) Kabileler arasındaki farkın kaldırılmış olması

E) Aileler arasındaki kan davalarının devam etmesi

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Türklerdeki 
devlet ve kültür geleneğinin devamlılığına örnek 
olarak gösterilemez?

A) İkta  → Tımar

B) Atabey  → Lala

C) Darüşşifa  → Bimarhane

D) Yeniçeri  → Kapıkulu

E) Ahi  → Lonca

5. Moğolların Anadolu’yu istilası ile birlikte Erzurum, 
Sivas, Erzincan ve Kayseri yağmalandı, bütün 
Anadolu tahrip edildi, tarımsal üretim düştü ve ticaret 
yollarının güvenliği kayboldu.  Moğolların zulmünden 
kaçan Türkmen boyları ise batıya doğru göç etmeye 
başladı.

Buna göre,
I. Batı Anadolu’nun Türkleşmesi hızlandı.
II. Ticari faaliyetler durma noktasına geldi.
III. Selçuklularda taht kavgaları başladı.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

D) I ve II E) II ve III
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6. Yeniçerilerin sahip oldukları kültür, giyim tarzı, 
bağlılıkları ve ihanetleri ile nasıl seçildiklerinden tutun 
da talimlerindeki en ince ayrıntılara kadar hayatlarının 
her anı ile başka ve mistik bir dünyada yaşadıklarına 
inanılır. Ve onlar yavaş yavaş tarih sahnesinden 
çekilirken arkalarında efsaneler, kahramanlıklar, 
isyanlar, duygu yüklü şiirlerle birlikte mezar taşlarını 
da bıraktılar.

Bu bilgiye dayanarak Yeniçeriler,
I. Osmanlı’nın en kalabalık askerî sınıfıydı.
II. Diğer askerî birliklerden farklı bir yaşam tarzına 
sahipti.
III. Osmanlı’ya güç kattığı gibi zarar da vermişti.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

D) I ve II E) II ve III

7. Karlofça Antlaşması uluslararası bir ittifak ile 
imzalanmıştır. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti’nin 
maddi kayıplarının yanı sıra prestij kayıpları da vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması’nda 
prestij kaybı yaşandığına delil olarak gösterilemez?

A) Temeşvar Eyaleti sancak beyleri ile beraber Osmanlı 
Devleti’ne bırakıldı.

B) Osmanlı Devleti ilk kez bir antlaşma için yabancı 
bir devletin arabuluculuğunu kabul etmek zorunda 
kaldı.

C) Osmanlı Devleti’nde daha önceleri “Moskof Prensi” 
olarak geçen Rus Çarı’nın “Çarlık” unvanı kabul 
edildi.

D) Preveze Osmanlı Devleti’ne bırakılacak fakat 
Preveze Kalesi Osmanlı tarafından yıkılacak.

E) Osmanlı Devleti, tarihinde ilk kez büyük çaplı 
toprak kaybetti. 

8. Mustafa Kemal sınıf arkadaşı Ömer Naci aracılığıyla 
edebiyata, özellikle de şiire ilgi duymaya başladı. Bu 
ilgi onu Namık Kemal ve Tevfik Fikret’in eserlerini 
okumaya yöneltti. Bu eserler sayesinde içinde var 
olan vatan ve millet sevgisi daha da pekişti. Tatillerde 
ise Selanik’te Frerler Okuluna giderek Fransızcasını 
ilerletmeye çalıştı. Fransızcasını ilerletmek için 
okuduğu kitaplar sayesinde; Jean Jack Rousseau (Jan 
Jak Ruso), Voltaire (Volter), Montesquieu (Montesku), 
Auquste Comte (Ogust Komt) gibi Fransız düşünürleri 
yakından tanıdı ve inkılap, bağımsızlık, adalet, eşitlik 
gibi kavramları özümsedi.

Metinden hareketle Mustafa Kemal’in eğitim 
yılları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Osmanlı’da yaşanan buhranlı dönemin etkisiyle 
kendini yetiştirme imkânı bulamamıştır.

B) Kişiliğini oluşturan fikirlerin tamamı batılı 
düşünürlerin kitapları ile şekillenmiştir.

C) Vatan, millet fikirleri ve Batı’ya dönük çağdaşlaşma 
düşünceleri gelişmiştir. 

D) Askerlikle ilgili temel konuları Fransız subaylardan 
aldığı derslerle öğrenmiştir.

E) Öğretmenlerinin göstermiş olduğu tavırdan dolayı 
eğitime bir türlü ısınamamıştır.

9. Cumhuriyet’in ilanının gerekliliğine inanan 
Mustafa Kemal aynı zamanda kurduğu yeni devletin 
demokratik bir yapısı olmasını da istiyordu. Meclisteki 
konuşmalarında sık sık bu konuları dile getiriyordu; 
• “Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan 
idare; cumhuriyet idaresidir” (1924).
• “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle 
devlet şekli demektir” (1933). 

Aşağıdakilerden hangisinin bu ifadeleri 
desteklediği söylenemez?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

C) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi

D) Çok partili hayata geçiş denemeleri

E) Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının 
verilmesi
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10. Tarihin gördüğü en büyük devletlerden biri olan 
Osmanlı Devleti bulunduğu coğrafi konum nedeniyle 
bulaşıcı hastalıkların tesiri altında kalmıştır. 
Seyyahlar, misyonerler ve tacirler vasıtasıyla gelen 
bulaşıcı hastalıklara karşı durmak için üstün gayret 
göstermiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin bulaşıcı 
hastalıkların etkisinde kalmasındaki en önemli 
etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu ve batı medeniyetlerinin geçiş noktasında 
olması

B) Fen bilimlerinden çok dinî bilimlere önem verilmesi

C) Dünyanın en güçlü ve büyük ordusuna sahip olması

D) Temizlik ve hijyen kültürünün gelişmemiş olması

E) Anadolu’da yanlış beslenme alışkanlığının olması
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CEVAP ANAHTARI

1 B

2 B

3 E

4 D

5 D

6 E

7 A

8 C

9 C

10 A


