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1. Ortaçağ'ın tutuculuğu XIV.yüzyıla doğru etkinliğini kay 

bederken "insanı ve onun varlığını her şeyin biricik öl 
çüsü" sayan yeni bir düşünce akımı olan Hümanizm or 
taya çıkmıştır. 
Hümanizmle ortaya çıkan bu anlayış hangisinin de-
ğişiminde etkili olmamıştır? 
A) Sanatın ve sanatçının eserlerinin 
B) Sosyal yaşamın düzenlenmesinin 
C) Papa ve din adamlarına bağlılığın 
D) Siyasal yapının şekillenmesinin 
E) Ülkelerin etnik yapısının 

2. Yeniçağ'ın başlarında Avrupa'daki krallar, iktidarlarını 
güçlendirmek için kilisenin desteğini sağlamaya yönelik 
politikaları terk etmeye başladılar. 
Yeniçağ'daki kralların bu tutumları aşağıdakilerden 
hangisini sağlamaya yöneliktir? 
A) Hristiyanlığın tüm halk tarafından benimsenmesini 
B) Halkın sosyal ve ekonomik düzeyinin yükseltilmesi 

ni 
C) Egemenliklerinin kilise ve papalığa bağlı olduğu dü 

şüncesinin geliştirilmesini 
D) Egemenlik haklarının güçlendirilmesini 
E) Hanedan egemenliğinin sürdürülmesini 

3. I.   Coğrafi Keşiflerle yeni uygarlıklar tanındı. 
II. İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilginler Latince'yi yay 

dı. 
III. İncil çoğaltılarak ulusal dillere çevrildi. 
Yeniçağ Avrupa'sında yaşanan bu gelişmelerden 
hangileri Avrupa'nın düşünce yapısının yeniden şe-
killenmesine yol açmıştır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III 
4. Polonyalı Kopernik'in, "Dünya'nın yuvarlak olduğunu 

ve Dünya'nın Güneş'in uydusu olduğunu ileri sürmesi" 
kilisenin tepkisine neden oldu. 
Yeniçağ Avrupa'sında yaşanan bu durum hangisinin 
kanıtıdır? 
A) Kilisenin Hristiyanlığın özünü korumaya çalıştığının 
B) Halkın mezhep seçmede özgür bırakılmadığının 
C) Bilimsel çalışmaların tüm kurumlarca desteklendiği 

nin 
D) Özgür düşünce ortamının oluştuğunun 
E) Kilisenin bilimsel gelişmeleri engellediğinin 

5.    Coğrafi Keşifler'in sonucunda meydana gelen, 
I. Toprağa dayalı zenginlik anlayışının yerini paraya 

dayalı zenginlik anlayışının alması 
II. Yeni bulunan kıtalarda Hristiyanlığın yayılması 
III. Yeni topraklardan Avrupa'ya değerli madenlerin ve 

hammaddelerin getirilmesi 
gelişmelerinden hangileri Avrupa'da sosyal sınıflar 
arasındaki ekonomik dengelerin bozulmasına yol açan 
gelişmeler olarak gösterilebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) I, II ve III 
6. Müslümanlar aracılığıyla kâğıt yapımını öğrenen Avrupalılar, 

Yeniçağ'da kâğıt imal etmeye başlayarak, ucuz kâğıt 
üretimini gerçekleştirdiler. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları 
arasında gösterilemez? 
A) Bol miktarda kitap basılması 
B) Okur-yazar oranının artması 
C) Kültürel yaşamın gelişmesi 
D) Merkezi krallıkların kurulması 
E) Rönesans ve Reform hareketlerinin başlaması 

7.     İtalya; 
- İslâm dünyasına yakınlığı nedeniyle bu kültürle et 

kileşim içindeydi. 
- Siyasal birliğin olmadığı bir bölgeydi. 
- Katolik Kilisesi'nin merkezi konumundaydı. 
- Akdeniz ticaretinden önemli pay alıyordu. 
Rönesans Hareketleri'nin İtalya'da başlamasının da 
nedenleri olan bu özellikler aşağıdaki alanlardan 
hangisiyle ilişkilendirllemez? 
A) Askeri B) Siyasi C) Dinsel 

D) Ekonomik E) Coğrafi 
8.     Yeniçağ Avrupa'sında, 

I. Avrupa'da kilisenin güven kaybetmesi 
II. Avrupa'da kâğıt ve matbaanın kullanılması 
III. Avrupa'daki monarşik yönetimlerin güçlenmesi 
gelişmelerinden hangileri "Rönesans ve Reform ha-
reketlerinin yaygınlaşmasında" etkili olmuştur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III 
9. Venedik, Ceneviz gibi Ortaçağ'ın en zengin İtalyan şe 

hirleri, Coğrafi Keşifler ile birlikte eski ekonomik güçle 
rini kaybetmişlerdir. 
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerin hangisinin 
etkisinden söz edilebilir? 
A) Feodal düzenin gücünü arttırmasının 
B) Hümanizm akımıyla aydınlanma hareketinin başla 

masının 
C) Akdeniz'in ticari önemini yitirmesinin 
D) Keşiflerden sonra kiliseye güvenin azalmasının 
E) Kralların profesyonel ordular kurmasının 

10. XV. yüzyılda Yeniçağ Avrupa'sında kralların; 
I. Derebeylerle mücadele etmeleri 
II. Düzenli ordular kurmaları 
III. Hareketli toplar döktürmeleri 
aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye çalıştıklarının 
göstergesidir? 
A) Demokrasiyi 
B) Sosyal adaleti 
C) Merkezi yönetimi 
D) Dinsel hayatı 
E) Kültürel yaşamı 

11. Yeniçağ Avrupa'sında Burjuvalar, 
I. Ticaret filoları oluşturma ve şirketler kurma, 



II. Birçok sanatçı ve düşünürü koruma altına alma, 
III. Çok miktarda altın ve gümüşe sahip olma 
gibi faaliyetlerde bulundular. 
Burjuvaların bu tutumu hangi gelişme üzerinde etkili 
olmak istediklerini göstermez? 
A) Avrupa'nın düşünce hayatını ilerletme 
B) Skolastik anlayışı pekiştirme 
C) Sosyal hayattaki baskıları kaldırma 
D) Halkın özgürleşmesinin önünü açma 
E) Uluslararası ticareti geliştirme 

12. Almanya'da Reform hareketleri bir din adamı olan Lut-her 
tarafından başlatılmıştır. Luther'in en önemli destekleyicileri 
Alman imparatoru Şarlken ile anlaşmazlık içinde bulunan ve 
ekonomik sıkıntı çeken Alman prenslikleri olmuştur. 
Bu bilgiler, 
I. Eski düşünce kalıplarında değişiklikler yaşandığı 

nın 
II. Mezhep savaşlarının sona erdiğinin 
III. Almanya'da soylularla kralın çıkarlarının çatıştığı 

nın 
Yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I ve III 
13.   Coğrafi Keşiflerin; 

I. Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk alan "meşen" 
adında sınıfın oluşumunu sağlaması 

II. Keşfedilen yerlere Avrupa'nın göç ederek yeni yer 
leşim bölgelerinin kurulması 

III. Yeni yerlerin keşfinin insanlarda araştırma ruhunu 
uyandırması 

IV. Din adamlarının savlarının aksinin kanıtlanması so 
nucunda Katolik Kilisesi'ne güvenin sarsılması 

sonuçlarından hangilerinin Rönesans'ın oluşmasına 
doğrudan katkı yaptığından söz edilebilir? 
A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV 

D) II, III ve IV E) I, II ve IV 
II.  

güvenin azalması 
gelişmelerinden hangileri "Avrupa'nın sosyal yapısında 
değişimlerin yaşandığının" göstergesidir? 
A) I ve II B) II ve ili C) I ve III 

D) III ve IV E) II ve IV 
 

14. Luther'in İncil'i Almanca'ya çevirmesi ile birçok Hristi-yan 
din adamının, dini kendi çıkarlarına alet ettikleri ortaya çıktı. 
Bu bilgilenme ile halk ayaklanarak, adeta soylular gibi 
yaşayan din adamlarının mallarına ve kilise topraklarına el 
koydu. 
Bu bilgilere dayanarak XVI. yüzyıl Avrupa'sı için 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Monarşik yönetimlerin yıkıldığına 
B) Katolik mezhebinin saygınlığını yitirdiğine 
C) Kilisenin ekonomik gücünü kaybettiğine 
D) Sosyal eşitsizliklerin azaldığına 
E) Halkın yoksulluk içinde yaşadığına 

15.   I.   Haçlı Seferleriyle barut, pusula, kağıt ve matbaanın 
Avrupa'ya geçmesi 

III. Coğrafi keşiflerle burjuvaların önemlerinin artması 
IV. Rönesans'la Avrupa'da soylularla halk arasındaki 

çelişkilerin artması 
Reform hareketleriyle din adamlarına duyulan 
 
16. Coğrafi keşiflerle yeni keşfedilen yollar üzerinden yapılan 

ticaret Müslüman ülkeleri ekonomik zarara uğratırken, yeni 

yerlerden, Avrupa'ya değerli madenlerin taşınması Avrupa'yı 
ve ticaretle uğraşan tüccarları zen-ginleştirmiştir. Yeni yerler 
ve yeni bilgiler insanları daha sağlıklı düşünmeye araştırmaya 
yöneltmiştir. 
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz 
edilmemiştir? 
A) Toplumdaki eşitsizliğin ortadan kalktığından 
B) Ticaret yollarının yön değiştirdiğinden 
C) Burjuvaların ekonomik güçlerini arttırdığından 
D) Doğu-batı arasındaki dengelerin değiştiğinden 
E) Düşünme biçiminin değişikliğe uğradığından 

 


