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9. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE ÖRNEK ETKİNLİKLER

ETKİNLİK
Evinizde bulunan herhangi bir eserin dış tenkidini yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri yazınız.

Yukarıdaki görseller ile ilgili araştırma yaparak tarihe yardımcı olan bilim dalları hangileridir?

9.1.1. Bir 
araştırma alanı 

ve bilim dalı 
olarak tarihin 

konusunu, 
kapsamını ve 

diğer bilim 
dallarıyla 

ilişkisini açıklar. 

1.ÜNİTE: 
TARİH VE 
ZAMAN 

Yukarıda tarihî dönemlerin iki farklı yorumu görülmektedir. Acaba siz, tarihi dönemlere ayıracak 
olsaydınız hangi olayları seçerdiniz?

Türklerin kullanmış olduğu takvimlerin özellikleri ile ilgili 10 soruluk bir bilgi yarışması 
hazırlayınız.

 Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na ait  bu fotoğraflara bakılarak neler söylenebilir?

Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz ama en azından minnet duygumuzu bildiren bir teşekkür 
mektubu yazabiliriz. Hadi  Lapsekili Ahmet'e veya Konyalı Süleyman'a bir mektup yazalım.

9.1.3. Zamanı 
anlama ve 

anlamlandırmay
a yönelik farklı 

yaklaşımları 
analiz eder. 

9.1.2. Tarih 
öğrenmenin 

amaç ve 
yararlarını 

kavrar. 
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Yerleşik Hayat

Yukarıdaki görseller hangi yaşam tarzına ait olabilir? Kısaca açıklayınız.

İlk Çağ'daki başlıca tüccar kavimleri ve bu kavimlerin etkili olduğu coğrafyaları bir 
harita çizerek gösteriniz.

9.2.2. Yazının 
icadının insanlık 

tarihinde 
meydana 
getirdiği 

değişimi fark 
eder. 

Görsellerde eski çağlarda uygulanan tıp metodları yer almaktadır. Uygulanan bu 
metodları günümüz tıp metodları ile karşılaştıran bir metin yazınız.

*Kadeş Antlaşması

*Lidyalıların parayı kullanmaya 
başlamaları

9.2.3. İlk Çağ’da 
yeryüzündeki 

belli başlı 
medeniyet 
havzalarını 

tanır. 

Yukarıdaki tarihî olayları kronolojik olarak yerleştirelim.

*Sümerler’in yazıyı bulması 

* Hammurabi Kanunları

*Hz. İsa'nın doğumu

2. ÜNİTE: 
İNSANLIĞIN 

İLK 
DÖNEMLERİ
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Görsellere bakarak yazının icadından önceki dönemler hakkında ne tür bilgiler 
edinebiliriz?

9.2.1. Kanıtlardan 
yola çıkarak 

yazının icadından 
önceki 

zamanlarda 
yaşayan 

insanların hayatı 
hakkında 

çıkarımlarda 
bulunur. 

9.2.4. İlk Çağ’da 
coğrafya ve 

iklimin, 
insanların hayat 
ve geçim tarzları 

üzerindeki 
belirleyici 

etkisini analiz 
eder. 

Konar-göçer

• .
• .
• .
• .
• .
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9.2.6. İlk 
Çağ’da hukuk 
sistemlerinin 
oluşturulması
nda etkili olan 
dinî ve beşerî 

kaynakları 
kavrar. 

İlk Çağ'da ortaya çıkan yukarıdaki hukuk kurallarının ortak özellikleri nelerdir? 

TİRANLIK ARİSTOKRASİ CUMHURİYET DEMOKRASİ
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2. ÜNİTE: 
İNSANLIĞIN 

İLK 
DÖNEMLERİ

9.2.5. İlk 
Çağ’da siyasi 

gücün 
kaynaklarını 

siyasi 
organizasyon 

türleriyle 
ilişkilendirir. 

Görseller hangi kavram ile ilişkilendirilebilir? Kısaca açıklayınız.
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9.3.3. Orta 
Çağ’da Asya ve 

Avrupa’da 
askerî 

organizasyon 
biçimleri ile 
toplumların 

yaşam tarzları 
(konar-göçer ve 

yerleşik) 
arasındaki 
bağlantıları 
analiz eder. 

9.3.4. İlk Çağ’ın 
sonlarından 

itibaren hukuki 
düzenlemelerin 

günümüzün 
evrensel hukuk 
ilkelerine temel 

teşkil ettiğini 
kavrar. 

3. ÜNITE: 
ORTA 

ÇAĞ’DA 
DÜNYA 

Askerlik meslek olarak görülmez.
Düzenli ve disiplinli askerlerdir.
Moğollar da güçlü orduları ile ön plana çıkarlar.
İsviçre piyadeleri güzel bir örnektir.
Genellikle ücretli askerlerden oluşur.

Konar-
göçer

Yerleşik

En güzel örneği Türk Devletleridir.
Her birey asker sayılır.
Yurttaşlardan ve profesyonellerden oluşur.

Orta Çağ Ordularının Özellikleri

Yukarıda verilen ordu özellikleri hangi guruba aitse işaretleyiniz.

İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii'ni ve şehrimizde bulunan Justinianus 
Köprüsü'nü yaptıran Roma imparatoru 1. Justinianus'un hukukun gelişimine 
nasıl etki ettiği hakkında bir metin hazırlayınız. 

9.3.2. Orta 
Çağ’da tarım 
ve ticaretin 

yaygın 
ekonomik 
faaliyetler 
olduklarını 

kavrar. 

Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yolu’nu harita üzerinde farklı renk kalemler 
ile gösteriniz.

*Magna Carta 

*Sasani Devleti’nin yıkılması

9.3.1. Orta 
Çağ’da 

yeryüzünün 
çeşitli 

bölgelerinde 
kurulan siyasi 

ve sosyal 
yapıları tanır. 

Yukarıdaki tarihî olayları kronolojik olarak sıralayınız.

*Yüzyıl Savaşları 
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*Moğol İmparatorluğu’nun 
kurulması 

*İslamiyet’in Hindistan'da 
yayılmaya başlaması 

• .

• .

• .

• .

• .
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9.4.3. 
İslamiyet 

öncesi 
dönemde 
Türklerin 
yaşadığı 

coğrafyalar ile 
hayat tarzları 

arasındaki 
ilişkiyi analiz 

eder. 

Peki Avrupa edebiyatına en çok konu olan hangisidir? Araştırınız…

Avrupa Tarihini Derinden Etkileyen Üç Türk…
            Attila Fatih Sultan Mehmed  Kanuni Sultan Süleyman

9.4.4. 
Kavimler 
Göçü’nün 
sebep ve 

sonuçlarını 
siyasi ve 

sosyal 
açılardan 

analiz eder. 

Görselde parmağa 
takılı olan nedir? Ne 
amaçla kullanılır?

Görseldeki ipin adı 
nedir? Ne amaçla 
kullanılır?

Görselde kola takılı 
olan nedir? Ne 
amaçla kullanılır?

Görseldeki ok 
uçlarında neden 
delik vardır?

9.4.1. 
Türklerin 

Asya’da tarih 
sahnesine 

çıktıkları ve 
yaşadıkları 
alanlar ile 

başlıca kültür 
çevrelerini 

tanır. 

...tengri yarlıkazu kutum bar üçün ülügüm bar üçün ölteçi budunug tirgürü igit[t]im... 
(...Tanrı bağışlasın,devletim var olduğu için,kısmetim var olduğu için,ölecek milleti diriltip 
besledim...) [Kül Tigin Doğu 29]
...Tengri küç birtük üçün kangım kagan süsi böri teg ermiş,yagısı kony teg ermiş... (Tanrı 
kuvvet verdiği için,babam kağanın askeri kurt gibi imiş,düşmanı koyun gibi imiş...) 
[Bumin Kağan Doğu 11]
...Tengri yarlıkaduk üçün illigig ilsiretmiş,kaganlıgıg kagansıratmış,yagıg baz 
kılmış,tizligig sökürmiş,başlıgıg yükündürmiş... (Tanrı lutfettiği için illiyi 
ilsizletmiş,kağanlıyı kağansızlatmış,düşmanı tabi kılmış,dizliye diz çöktürmüş,başlıya baş 
eğdirmiş...) [Bumin Kağan Doğu 13]

Orhun Kitabelerinden alınan yukarıdaki metinlerden hareketle Kök Türklerin 
dini inanışları ve dine bakış açıları hakkında neler söylenebilir?

9.4.2. İlk ve 
Orta Çağlarda 
İç Asya’daki 
Türk siyasi 

teşekküllerinin 
güç ve 

yönetim 
yapısını 
kavrar. 

:

:

:

:

:

:

Uygurlara ait belgelerde

Kaşgarlı Mahmut'un Divanü 
Lügati’t-Türk adlı eserinde
Danimarkalı bilgin 
Wambery'e (Vamberi) göre
Ziya Gökalp'e göre
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4. ÜNİTE: İLK 
VE ORTA 

ÇAĞLARDA 
TÜRK 

DÜNYASI 

Türk adı hangi anlamlara gelmektedir ve hangi anlamlarda kullanılmıştır?

Çin kaynaklarında

Orhun Kitabelerinde
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Hadi Araştıralım.

9.5.2. Hz. 
Muhammed ve 

Dört Halife 
Dönemi’nde 

Müslümanların 
Arap Yarımadası 

ve çevresinde 
siyasi hâkimiyet 

kurmaya 
yönelik 

faaliyetlerini 
kavrar. 

9.5.3. Emeviler 
ile birlikte İslam 

Devleti’nin 
yapısında 

meydana gelen 
değişimi analiz 

eder. 

Önceleri sadece üniversite mezuniyet törenlerinde giyilen cübbe ve kep 
günümüzde neredeyse tüm mezuniyetlerde kullanılmaktadır. Cübbe ve kep ile 
Endülüs Emevilerine ait Kurtuba (Cordoba) Üniversitesi arasında bir bağlantı 
olabilir mi?

9.5.4. Türklerin 
Abbasi 

Devleti’ndeki 
askerî ve siyasi 
gelişmelerde 

oynadıkları rolleri 
kavrar.

Mekkeli müşrikler ve müslümanlar 
arasında yapılan ilk savaştır.
Selman-ı Farisi'nin savaşın kaderini 
belirlediği savaştır.
Mekkelilerin Müslümanları resmen 
tanıdıklarının göstergesidir.
Okçular savaşın kaderini belirlemiştir.

Müslümanların Bizans ile yaptıkları ilk 
savaştır. 

9.5.5. Sekizinci 
ve on ikinci 

yüzyıllar 
arasında İslam 

medeniyeti 
çerçevesindeki 
ilmî faaliyetleri 
değerlendirir. Yukarıdaki görseller hangi sanat dallarına örnektir?

Huneyn Seferi (630)

Tebük Seferi (631)

Şam ticaret yolunun Müslümanlara 
geçtiği savaştır.
Putperest tehdidinin sona erdiği 
savaştır.

Yukarıdaki tarihi olayları kronolojik olarak yerleştiriniz.

9.5.1. 
İslamiyet’in 

doğuşu 
sırasında Arap 

Yarımadası, 
Asya, Avrupa ve 
Afrika’nın genel 

durumunu 
açıklar. 

Aşağıda Hz. Muhammed döneminde yapılan savaşlar ve özellikleri verilmiştir. 
Bunları örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.
Bedir Savaşı (624)

Uhud Savaşı (625)

Hendek Savaşı (627)

Hudeybiye Antlaşması (628)

Hayber’in Fethi (629)

Mute Savaşı (629)

Arap Yarımadası dışına yapılan ilk 
seferdir.

9. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE ÖRNEK ETKİNLİKLER
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5. ÜNİTE: 
İSLAM 

MEDENİYETİ
NİN DOĞUŞU 

*Müslümanların Medine’ye 
hicret etmesi 

*Bedir Savaşı 

*Mekke’nin Fethi 

*Hudeybiye Barışı 

*Medine Sözleşmesi

Türk asker ve devlet görevlilerinin Halife Me’mun ve Mu’tasım dönemlerinde 
Abbasi devlet yönetimindeki etkileri artmıştır. Bu dönemden sonra da Halifelerin 
ve İslam devletlerinin yönetimini üzerinde hep bir Türk etkisi görülmüştür.

Türklerin İslam devletlerinin yönetiminde etkili olmalarının sebepleri neler 
olabilir?

• .

• .

• .

• .

• .
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9.6.5. Büyük 
Selçuklu 

Devleti’nin 
yönetim ve 

toplum yapısını 
kavrar. 

Nizâmülmülk’ün “Siyasetnâme” adlı eserini inceleyiniz. Sizce devlet
yöneticilerinde bulunması gereken en önemli özellikler nelerdir? Beş tanesini 
yazınız.

6. ÜNİTE: 
TÜRKLERİN 
İSLAMİYET’İ 
KABULÜ VE 

İLK TÜRK 
İSLAM 

DEVLETLERİ 

9.6.4. Büyük 
Selçuklu Devleti 
Dönemi’ndeki 
başlıca siyasi 

gelişmeleri Türk 
tarihi 

içerisindeki 
önemi 

bağlamında 
açıklar. 

Tuğrul Bey, muhteşem bir törenle Halife Kāim-Biemrillâh’ın huzuruna kabul edildi. Halife 7 arşın 
yüksekliğinde bir taht üzerinde oturuyordu; sırtında Hz. Peygamber’in hırkası, elinde de altından 
bir asa bulunuyordu. Tuğrul Bey de yüksek bir taht üzerine oturtuldu. Halife; Tuğrul Bey’i takdir 
ettiğini, Allah’ın kendisine ihsan ettiği ülkelerin ve memleketlerin idaresini ona verdiğini ve bu 
ülkeleri adaletle yönetmesini söyledi. Tuğrul Bey de onun emirlerini yerine getirmek için Allah’ın 
yardımına güvendiğini belirtti. Ardından Tuğrul Bey’e yedi iklimin idaresinin sembolü olarak yedi 
siyah hil‘at giydirildi. Başına da mücevherlerle süslenmiş bir taç konuldu. Halife, Tuğrul Bey’i 
doğunun ve batının hükümdarı ilan etti ve bizzat eliyle kılıç kuşattı (25 Zilkade 449 Cumartesi / 23 
Ocak 1058).

Metinden hareketle Tuğrul Bey hakkında neler söylenebilir?

İstanbul'da Ayasofya kütüphanesindedir.

Aşağıdaki kitap isimlerini ve verilen ipuçlarını örnekteki gibi eşleştirelim.

Kaşgarlı Mahmut

9.6.3. 
Karahanlı ve 

Gazneli 
örneklerinden 

hareketle 
İslamiyet’in 
kabulünün 
Türk devlet 

yapısında ve 
toplumsal 

hayatta 
meydana 
getirdiği 

değişimleri 
analiz eder. 

Edip Ahmet Yükneki

Yusuf Has Hacip

Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır

Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği

Hakikatlerin Eşiği

3:

Kutadgu 
Bilig

Divânü 
Lûgati’t-

Türk

Atabetü’l-
Hakayık

Divân-ı 
Hikmet

Ahmet Yesevi

Mutluluk veren bilgi

İslamiyet'in kabulünden sonraki 
bilinen ilk eser

Türkçe-Arapça sözlük

Siyasetname türünün ilk örneği

9.6.1. Türklerin 
İslamiyet’i kabul 

etmeye 
başlamaları ile 

T. Selçuklu 
Devleti’nin 
kuruluşu 

arasındaki 
süreçte 

meydana gelen 
başlıca siyasi 

gelişmeleri tarih 
şeridi ve 
haritalar 
üzerinde 
gösterir. 

*Karahanlı Devleti’nin 
kurulması 

*Dandakan Savaşı 

*Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması 

*Talas Savaşı

*Malazgirt Muharebesi 

Yukarıda yazılı tarihi olayları görsele kronolojik olarak yerleştirelim.

9.6.2. 
Türklerin 

İslamiyet’i 
kabul etme 

sürecine etki 
eden faktörleri 

açıklar. 

islamiyetten önce Türklerin pek çoğu Gök Tanrı inancını benimsemiştir. Gök Tanrı ile 
İslam dini arasındaki benzerlikler Türklerin İslamiyeti kabulünde etkili olmuştur. Bu 
benzerliklere örnekler veriniz.

1:

2:
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• .

• .

• .

• .

• .


