
ORTAÇAĞ`DA AVRUPA-1 
 
1.   Yargı: Tarihi Çağlar alt başlıklara ayrılırken, evrensel 

nitelikteki olaylar ölçüt olarak alınmıştır. Durum: 
Ortaçağ; Kavimler Göçü sonucunda Batı Roma 
İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlar, Doğu Roma 
İmparatorluğu'nun yıkılışıyla son bulur. Yukarıdaki 
yargı ve durum birlikte değerlendirildiğinde; 
I. Kavimler Göçü, evrensel nitelikte sonuçlar doğur 

muştur, 
II. iki Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı da evrensel 

nitelikteki olaylardandır, 
III. Ortaçağ boyunca en uzun süre ayakta kalan devlet 

Doğu Roma'dır. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
2.   İlkçağ'da; 

- merkezi krallıklar kurulmuş 
- ticaret ve özellikle de köle ticareti gelişmiş 
- Anadolu, Yunan ve Roma önemli bilim merkezleri 
haline gelmiştir. 

Ortaçağ'da; 
- derebeylik düzeni hakim hale gelmiş 
- tarım, ticarete göre öne geçmiş 
- skolastik felsefe, düşünce hayatına hakim olmuştur. 
Buna göre; 
I. bilimsel çalışmaların İlkçağ'da daha gelişmiş ol 

duğu 
II. Ortaçağ'da ticaret hayatında gerileme yaşandığı 
III. Ortaçağ yönetiminde merkezi otoritenin zayıf ol 
duğu 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
3.   Ortaçağ Avrupası'nda; 

- geniş topraklara sahip derebeyler, Soylular sınıfını, 
- kilise sayesinde güçlenen din adamları Rahipler sı 
nıfını, 

- ticaretle uğraşan ekonomisi zayıf kesim, Burjuva 
sınıfını 

- soyluların ve rahiplerin topraklarında çalışan, hiçbir 
mülkiyet hakkı olmayanlar, Köylü sınıfını oluştur 
maktaydı. 

Buna göre aşağidakilerden hangisi doğru değildir? 
A) Toprakların genellikle soylular ve din adamlarının 

elinde olduğu 
B) Kilise teşkilatının topluma eşitlik sağlamaya çalıştı 
ğı 

C) Tüccarların toplumda etkili bir sınıf olmadığı 
D) Toplumda sınıflaşmaların olduğu 
E) Toplumun en alt kesimini köylüler sınıfının oluştur 

duğu 
4. Ortaçağ Avrupası'nm oluşumunda en önemli etken 

Kavimler Göçü olmuştur. Kavimler Göçü ile birlikte 
Avrupa'da merkezi krallıklar parçalanarak yerlerini 
derebeyliklere bırakmıştır. Bu durum, Avrupa'nın 
yüzyıllar boyunca karışıklık içerisinde kalmasına sebep 
olmuştur. 
Bu açıklama ile Ortaçağ Avrupası'nm hangi yönü 
vurgulanmıştır? 
A) Siyasal yönü 
B) Ekonomik ve ticari yönü 
C) Sosyal yönü 

D) Dinsel yönü 
E) Kültürel yönü 

5. 
I. Durum; Ortaçağ Avrupası'nda etkin bir rol oynayan 
Kilise teşkilatı ve Papa, halk üzerindeki egemenliklerini 
devam ettirebilmek amacıyla halka karşı baskıcı bir 
anlayış içerisinde olmuştur. 
II. Durum: Abbasi Devleti'nde halifelerin emriyle 
Müslüman din adamları halkla içice yaşamışlar ve 
toplumda hoşgörünün oluşmasına katkıda bulunmuşlar 
dır. 
Yukarıdaki I. ve II. durum karşılaştırıldığında; I. İslam 
dünyasının ekonomik alanda Avrupa'ya göre daha ileride olduğu 
II. Ortaçağ'da Hristiyan ve İslam toplumlarının birbir 

lerinden farklı yaşam anlayışına sahip oldukları 
III. Ortaçağ'da İslam Devleti'nde Avrupa'dakinin ak 

sine ruhban sınıfının oluşmadığı 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 

D) I ve II E) I ve III 
6.  
 
 
 
 

Toplum 
Nüfusu         Toprak Mülkiyeti 
Ortaçağ Avrupasi'na ait yukarıdaki iki grafik incelendiğinde; 
I. soylu ve rahiplerin toplumun egemeni durumunda oldukları 

II. tüccarların köylülere göre daha iyi yaşam koşulla 
rına sahip oldukları 

III. köylü nüfusunda zaman içerisinde azalma meydana 
geldiği 

yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II  ve  E) I III 
7.   - Ortaç ler Göçü il k, İstanbul'un Fethi ile ağ'ın Kavim e başlayara

sona ermesi 
- i ve Papa'nın toplum üzerinde esas  Katolik Kilises
yönlendirici güç olması 

- Kralların, toprakları üzerinde yaşayan derebeylere 
söz geçirememesi 

- Devlete ve Kilise'ye karşı gelenlerin Engizisyon 
Mahkemeleri'nde yargılanması 

Bu özellikler dikkate alındığında Ortaçağ Avrupası ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? 
A) Yargı gücünün Kilise'nin denetiminde olduğu 
B) Katolik Kilisesi'nin yadsınamayacak bir güce ulaştı- 
C) Ortaçağ'ın başlangıç ve bitişinde Türkler'in etkili 

olduğu 
D) Hristiyanlık Dünyası'nda mezhep savaşları yaşandı 
ğı 

E) Kralların, otoriterlik bakımından zayıf durumda 
bulundukları 

8.   Yargı: Bilimsel çalışmalar ve yeni icatlar genellikle özgür 
çalışma ortamı olan yerlerde meydana getirilir. Durum I: 
Yeniçağ başlarında Gallileo, dünyanın döndüğünü iddia etmesi 
üzerine Kilise tarafından Engizisyon Mahkemesi'nde 
yargılanmıştır. Durum II: Avrupa Yeniçağ'a girmeden, bir 
İslam devleti olan Abbasiler'de bilimsel çalışmalar desteklenmiş 
ve bilim adamlarına devletten maaş bağlanmıştır. Buna göre; 
I. Yeniçağ başlarında bile Avrupa'da bilimsel çalışma ortamı 

olmadığı 
II. yası'nın bilim alanında Avrupa'dan daha  İslam Dün



gelişmiş olduğu 
III.  çalışmaların yapılmasına karşı  Kilise'nin, bilimsel

olduğu 
ya an hangileri doğrudur? rgılarınd
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve II I, II ve III E) I 
9. Vassal: vrupas ler Göçü'nün Ortaçağ A ı'nda, Kavim

meydana getirdiği kaos ortamında kendini güvende 
hissetmeyerek güçlü kişilerin himayesine giren köylüler ve 
toprak sahipleridir. 
Stizeren: Himaye eden kişi olarak, kendine bağlı kişileri 
koruyan ve karşılığında bunun bedelini alan kişidir. Bu 
tanımlar dikkate alındığında; 
I. güvensizlik ortamının toplumu himaye altına sok 

tuğu 
II. da dayanışmanın güçlü bir şekilde kendini  toplum

hissettirdiği 
III eminin bazı bedeller gerektirdiği . himaye sist
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D III E  III ) I ve ) II ve
10.   I. Kutsa lüm si l bölgelerin Müs anlar'dan alınmak istenme

II. Doğu'nun zenginliğini ele geçirme düşüncesi III. 
Bizans'ın yardım çağrısıyla Türkler'i Anadolu'dan atma 
düşüncesi 
Haçlı Seferleri'nin yukarıda sıralanan nedenleri 
ekonomik, dini ve siyasi olarak ayrıhrsa aşağıdaki-
lerden hangisi doğru olur? 

 
 Ekonomik Dini Siyasi 
A) I II III 

B III I II 

C) II III I 

D I III II 

E) II I III 

 
11. Yargı: Tarihin her döneminde çeşitli sınıf ve grupların 

egemenliklerine tanık olunmuştur. Egemen sınıf ya da 
grubun zaafiyeti durumunda ortaya yeni bir gücün 
çıkması uzun sürmemiştir. 
Durum: Kavimler Göçü öncesinde yalnız dini konularda 
etkili olan Kilise, Kavimler Göçü'yle birlikte başlayan 
Ortaçağ Avrupası'nda siyasal, toplumsal ve ekonomik 
hayata da el atmıştır. 
Yukarıdaki yargı ve durum ikilisi birlikte değerlen-
dirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 
A) Ortaçağ'da merkezi otoritenin zayıflığı Kilise'nin 

güçlenmesini sağlamıştır. 
B) Ortaçağ'da devleti tek başına Kilise yönetmiştir. 
C) Kilise her zaman gücünü korumuştur. 
D) Kilise'nin güçlenmesi ticaretin de gelişmesine ne 

den olmuştur. 
E) Yeniçağ'da Kilise daha güçlü hale gelmiştir. 

12. tolik  Ortaçağ'da tüm bilimsel ve sanatsal faaliyetler Ka
Kilisesi'nin denetimindeydi. Yapılan çalışmalar Kilise' nin 
denetiminden geçmez ise, bu çalışmalara kesinlikle itibar 
edilmezdi. Buna göre; I. bilim ve sanatın özgürce 
gelişme ortamı olmadığı 
II. Kilise'nin, önemli bir kontrol mekanizması haline 

geldiği 
III. skolastik felsefenin önemini kaybettiği 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I II E II I ve I ) I ve I

13.   I. Kağ nın öğrıt ve matbaa enilmesi II. 
Pusulanın öğrenilerek geliştirilmesi 

III. Katolik Kilisesi'ne duyulan güvenin sarsılması 
IV. İslam ülkelerindeki bilim ve kültürden etkilenilmesi 
V. Kilise'nin, kendisine emanet edilen topraklan gasp 

etmesi 
VI. Gemicilik sanatının gelişmesi 
Haçlı Seferleri'nin yukarıdaki sonuçları aşağıdaki 
olaylarla eşleştirilirse hangisi doğru olur? 

 
 Coğrafi Keşifler Rönesans Refom 
A
)

III, IV V, VI I, II 

B I, VI II, V III, IV 

C V,VI II, IV I, III 

D II, VI I, IV III, V 

E I, III II, IV V, VI 

14. İngil e 1215 y zala agna Char-tere'd ılında im nan M
ta'ya         
       göre; 

- halkın rızası olmadan vergi alınmayacak 
- mahkeme karan olmaksızın özgür kimseler tutuklan 
mayacak 

- keyfi hapis ve sürgün cezası kaldırılacaktır. 
Buna göre; 
I. halkın ekonomik ve hukuksal haklan anayasal 

güvence altına alınmıştır, II. ekonomik sıkıntılar 
sona erdirilmiştir, III. halkın yönetime katılması 
sağlanmıştır, 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D III E) I) II ve  ve III 
15. Ortaçağ at ve ede-Avrupasi'nda bilim, felsefe, san

biyatın Kilise'nin denetiminde olması; 
I. özgür düşünce ortamının oluşmaması II. Kilise'nin 
toplum üzerindeki etkinliğinin artması 
III. tarımsal vergilerin devlet ihtiyaçlarını karşılama- 

ması 
IV. d pıların ağırlıkta olması ini ya
gelişmelerinden hangilerini etkilememiştir? 
A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV 

D) II E) I e IV  II ve I , III v
16. Haçlı Sefer unda dinsel, siyasal ve eko-leri'nin oluşum

nomik etkenler belirleyici olmuştur. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
A) Seferlerin yapılmasının tek nedene dayanmadığının 
B) Halkın seferlere ilgi göstermediğinin 
C) Ekonomik etkenlerin belirleyici olduğunun 
D) Kilise'nin seferlerde yönlendirici güç olduğunun 
E) Haçlı Seferleri'nin amacına ulaşamadığının 

17. elen- Ortaçağ Avrupası'na hakim olan feodal düzen inc
diğinde; 
- halkın çeşitli sosyal sınıflara ayrıldığı 
- Papa'nm, krallan bile aforoz edebilme hakkına sahip 
olduğu 

- köylünün krala değil, başındaki derebeyine bağlı ol 
duğu 

gözümüze çarpmaktadır. Buna 
göre; 
I. merkezi otorite güçlüdür, 

I dir, III. en I. sosyal eşitsizlik görülmekte
büyük siyasi güç Kilise'dir, 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 



D I E) III ) II ve II I, II ve 
18.   I. Doğu - inin g Batı ticaret elişmesi 

II. Derebeylerin birçoğunun hayatını kaybetmesi 
III. Barut yapımının öğrenilmesi 
IV. Kağıt ve matbaanın öğrenilmesi 
V. İslam kültürünün yakından tanınması 
Haçlı Seferleri'nin yukarıdaki sonuçlarından hangi-
leri Avrupa'daki siyasal yapıyı doğrudan etkilemiş-
tir? 
A) I ve II B) III ve IV C) II ve V 

D) II E) I   II ve I ve IV
 
 
 
 
 
 


