
GENEL TARAMA-3 
 
1. Tarihi süreç içinde ortaya ç ıkan, k ısa sürede oluşan, insan ı 

i lgilendiren, i lgiyi çeken veya çekebilecek nitelikteki her türlü 
vakıa'ya olay denir. Buna göre, Tarih biliminde "olay"ın 
tanımı;  

       I.   Zaman 
      II.Mekan 
        III.Konu 
       olgularındanözellikle hangileriaçısından sınırlan 
      dırılarak tanımlanmaktadır? 
      A)Yalnız 1B) Yalnız 111C) t ve II 
D)1 ve 111E) II ve İli 
 
2. Babil Krallığı'nın en ünlü hükümdarı, Hammurabi'dir. 

Hammurabi, Sümer kanunlarını Sami geleneklerine göre 
yeniden düzenlemiş, 282 madde halinde taşa kazdırmıştır. 
Bu kanunlar ilk yazılı anayasa olma özelliğine sahiptir. 
Anayasa'da mülkiyet, ticaret, ceza ve aile hukukuyla ilgili 
kanunlar yer almaktadır. Yasalar hazırlanırken toprak 
sahiplerinin, tacirlerin ve tefecilerin köleler üzerindeki 
mülkiyet haklarının korunması kaygısı egemen olmuştur. 
Bu bilgilere göre, Hammurabi Kanunları için; 

      I.    Dünya uygarlık tarihi açısından önemlidir. 
II. Sümer Kanunlan'ndan etkilenilmiştir. 
III. Toplumsal yaşayışı düzenleyen kurallar yer almış 

tır. ; 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 
D) II ve III E) I, II ve III 

3. Uygurlar, Mani rahiplerinin etkisiyle Maniheizmi kabul 
etmişlerdir. Mani dinini kabul etmeden önce de çeşitli dinlerle 
karşılaşmışlar ve bunlardan son olarak Budizm'i 
benimsemişlerdir. 
Buna göre, Uygurlar'ın; 

:;     I.    İnanç konusunda çok serbest davrandıkları 
II.   Din konusunda hoşgörülü oldukları ;:     III. 

Dinin yaşam tarzlarını etkilediği 
durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 
D) II ve III E) I, II ve III 

4. İlk Türk-İslam devletlerinde, bilim adamlarının milliyetlerine 
bakılmaksızın saraya alındıkları ve her türlü giderlerinin 
karşılandığı görülmektedir. Bilim adamları ve sanatkarlar 
yaptıklarını hükümdarlara sunarlar, bunun karşılığında para 
alırlar veya makam sahibi olurlardı. 
Buna göre, İlk Türk-İslam devletlerinde; 
I. Bilim ve sanata önem verildiği 
II. Sadece bilim adamlarının makam sahibi olduğu 
III. Ülke yönetiminin ihmal edildiği 
durumlarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

5. Karahanlılar hükümdarlarına Tanrı tarafından hükmetme 
yetkisinin verildiğine inanıyorlardı. Eski Türk i-nanışında 
buna "Kut" denirdi. Bu inanışa göre Kut, babadan evlada 
geçerdi. Bu yüzden hükümdar öldüğü zaman aile bireylerinin 
hepsi taht üzerinde hak iddia edebiliyordu. 
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu 
söylenemez? 
A) Devletin ömrünün kısa olmasına 
B) Sağlıklı veraset sisteminin oluşmamasına 
C) Taht kavgalarına 
D) Merkezi otoritenin kurulmasına 

E) OevtetîrV yıkılmasına 
6. Araplar yaşadıkları hayat tarzına göre yerleşik hayat yaşayanlar 

ve göçebe hayat yaşayanlar olmak üzere ikiye ayrılıyordu, 
Şehirde yaşayanlar yerleşik olarak yaşarlar, genellikle ticaret 
ve şehir hayatının gerektirdiği mesleklerle uğraşırlardı. 
Göçebe olarak yaşayanlar ise Güney Arabistan sahilinde 
çöldeki vahalarda tarım ile uğraşırlardı. 
Buna göre, Arabistan'da yaşayan toplumsal grupların 
adlandırılmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate 
alınmıştır? 
A) Coğrafi Konum 
B) Dini ve ırki özellikler 
C) Yaşam tarzı ve ekonomik hayat 
D) Siyasi yapı 
E) Arap yarımadasındaki çöller 

7. Dört Halife dönemindeki; 
I. Yalancı peygamberler sorununun çözülmesi 
II. İlk divan örgütünün kurulması 
III. Fethedilen yerlerin illere ayrılması 
IV. Daimi ordu ve ordugahların kurulması 
gelişmelerinin   ortak   amacının   aşağıdakîlerden 
hangisine yönelik olduğu söylenebilir? 

 
A) Feodal bir yapılanmaya 
B) Devletin merkezi otoritesini korumaya 
C) Fetihleri hızlandırmaya 
D) İslam dinini korumaya 
E) Mezhep çatışmalarını sona erdirmeye 

8. Haçli ssferlen ve Coğrafi Keşifies'den sonra Avrupa'da 
tarıma dayalı ekonomi yerini para skonomisine bırak 
mış ve paraya dayalı yeni bir sosyal sınıf olan burju 
vazi ortaya çıkarak güçlenmiştir. 
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 
A) Sosyal sınıf farkının kalmadığının 
B) Üretimin hızlandığının 
C) Toplumsal yapının değişmeye başladığının 
D) Tarımın geliştiğinin 
E) Ticaret yollarının değiştiğinin 

9. I. Murat döneminde; 
- Sadrazamlık makamı oluşturulmuş ve divan örgütü 

geliştirilmiştir. 
- Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. 
- Devşirme sistemi başlatılmış ve Enderun kurul 

muştur. 
- İlk topçu ocağı kurulmuştur. 
Bu çalışmaların aşağıdakilerden hangisine yönelik 
olduğu söylenebilir? 
A) Devletin teşkilatlanmasını tamamlamaya 
B) Devlet yönetimini ordu gücüne dayandırmaya 
C) Yönetimde sürekliliği sağlamaya 
D) Eğitimi geliştirmeye 
E) islamiyeti yaymaya 

10. Osmanlı İmparatorluğu farklı dil, din, ırk ve kültürde 
olan   milletlerden   meydana   gelmiştir.   İmparatorluk 
müslüman idaresinde yönetiliyordu. Fakat bir dönem 
geldi   ki   artık,   müslüman   Osmanlı   Devleti   yeni 
zaptedilen ülkelerde farklı kültür mensuplarını idare 
etmede başarısız olmaya başladı. Bu durumun ya 
şanmasında  milliyetçilik  hareketinin  yayılması   etkili 
olmuştur. 
Yukarıdaki bilgilere göre, Osmanlı İmparatorluğunun bu 
yetersizliğindeki temel neden aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Ekonominin bozulması 



B) Eğitimin bozulması 
C) Ordunun bozulması 
D) Etnik karakteri 
E) İdarenin bozulması 

 
11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; 

- Tımarlı sipahilerin sayısı azalmıştır. 
- Toprakların boş kalmasıyla üretim azalmıştır. 
- Dirlik sistemi'nin bozulmasıyla köylü toprağını bı 

rakıp şehirlere göç etmiştir. 
- Taşra'da asayiş temin edilemez hale gelmiştir. 
Bu gelişmelere göre, 
I. Sanayi alanında gelişmeler olmuştur. 
II. Merkezi otorite bozulmuştur. 
III. Tarım gelirleri azalmıştır. 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

12. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; 
- Batı   tarzında   eğitim   yapan   Kara   ve   Deniz 

mühendishaneleri açılmıştır. 
- Ordu alay, tabur, bölük gibi bölümlere ayrılmıştır. 
- Avrupai tarzda Nizam-ı Cedid adında yeni bir ordu 

kurulmuştur. 
Bu gelişmelere göre, 
I. Askeri alanda Avrupa'daki gelişmelerden yararla 

nılmıştır. 
II. Toprak kaybı sona ermiştir. 
MI. Yeniçeri ordusunun işlevi tamamen sona ermiştir. 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

13. Yakınçağ'da Avrupa'da Milliyetçilik fikri devletlerin e- 
gemenliği altında yaşayan ulusların bağımsızlık mü 
cadelesine girişmelerine yol açmıştır. Sanayinin ge 
lişmesi işçi sınıfının doğmasına neden olmuş ve bu 
sınıfın bazı hakları elde edebilmek için yaptıkları ça 
lışmalar sosyalizm fikirlerini meydana getirmiştir. 
Bu bilgilere göre; 
I. Ulusal devletlerin kurulması hız kazanmıştır. 
II. Sanayi devrimi yeni bir mesleki sınıfın doğmasına 

yol açmıştır. 
III. İşçi sorunları yeni ideolojilerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 
D) II ve III E) I, II ve III 

14. Osmanlı Devleti'nde; 
- Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın ilan edilmesi 
- I. ve II. Meşrutiyetlerin ilan edilmesi 
gelişmelerinin, 
I. Toprak bütünlüğünü korumak 
II. Her türlü yabancı baskıyı kaldırmak 
III. Batılı devletlerin dostluğunu kazanmak 
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söyle 
nemez? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) I ve III 

 


