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1.   - Buharın sanayide kullanılmaya başlanması 

- Özgür düşüncenin gelişmesinin önündeki engellerin 
ortadan kaldırılması 

- Fabrikaların kurularak sanayi toplumuna geçilmesi 
Avrupa'da meydana gelen bu gelişmelerin; 
I. ham madde ve pazar ihtiyacının artması, II. 
Aydınlanma Çağı'nm başlaması, 

III. sömürgecilik politikasının önemini yitirmesi, 
IV. ekonomik olarak güçlü devletlerin ortaya çıkması, 
yargılarından hangilerine bir etkisi olduğu söylene-
mez? 
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 
2.   XVIII. yüzyıl boyunca Osmanlı-Rus Savaşlan'nda 

Rusya'nın yanında yer alan Avusturya, Rusya'nın 
Osmanlı Devleti üzerindeki her türlü planını destekle-
miştir. Ancak, 1789 Fransız İhtilali'nden sonra bu 
politikaya son veren Avusturya, kendi iç meseleleriyle 
ilgilenmek durumunda kalmıştır. 
Avusturya'nın bu şekilde hareket etmesi aşağıdaki-
lerden hangisiyle açıklanabilir? 

A) İhtilalin etkilerinin kendi ülkesine sıçramasını ön 
lemek 

B) Avrupa'da demokratik hareketlerin başarıya ulaş 
masını sağlamak 

C) Yeni bir yönetim yapısı oluşturmak 
D) Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak 

E) Anayasal yönetime geçmek 
 
3.   Fransız General Napolyon Bonapart 1798 yılında İn-

giltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek amacıyla 
Osmanlı toprağı Mısır'ı işgal etmiştir. Sadece bu 
bilgilere göre; I. İngiltere ile Fransa arasında 
sömürge rekabeti 

yaşandığı II. İngiltere'nin denizaşırı sömürgelere 
sahip olduğu 

III. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne her zaman yardım 
ettiği 

IV. Fransa'nın egemenlik alanını genişletmeye çalıştığı 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız III B) II ve III C) I ve III 

D) III ve IV E) I ve IV 
4.   Fransız İhtilali; burjuva, işçi ve köylü sınıflarının, 

soyluluğa ve krallığa karşı giriştikleri mücadelenin 
başarıya ulaştığını gösterir. 
Buna göre aşağıda kilerden hangisinin doğruluğu 
savunulamaz? 
A) Fransız İhtilali'nde sınıf farklılıkları etkili olmuştur. 
B) Fransız İhtilali, monarşik düzene karşı gerçekleşti 

rilmiştir. 
C) Fransız İhtilali öncesinde, bazı toplum içi sınıflarda 

ittifak meydana gelmiştir. 
D) Fransız İhtilali'nde krallık ve soyluluk hedeflenmiş 

tir. 
E) Fransız İhtilali rejime değil kişilere yöneliktir. 

 
 
 
 
5.    - Fabrikalaşma sürecinin hız kazanması 

- Ham madde ve pazar ihtiyacının artması 
- Devletlerarası bloklaşmaların yaşanması 

Bu gelişmelerin; 
 

I. sömürgecilik politikasına hız verilmesi 
II. sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin sekteye 

uğraması 
 

III. Milletler Cemiyeti'nin kurulması 
IV. tarımsal faaliyetlerin Önemini tamamen yitirmesi 
yargılarından hangilerine neden olduğu söylene-
nıez? 
A) Yalnız IV B) III ve IV C) I ve III 

D) I ve II E) II ve III 
6.     Fransız İhtilali ile ortaya çıkan; 
I. Milliyetçilik 
II. Eşitlik 

 
III. Özgürlük 
IV. Demokrasi 
V. Adalet 

düşüncelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti açı-
sından olumsuz sonuçlar doğurduğu söylenebilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV 
D) II ve V E) I, III ve V 

7.   1815 yılında toplanan Viyana Kongresi'nde, "Azınlık 
isyanlarının desteklenmeyeceği1' şeklinde karar alan 
Avrupalı Devletler, Osmanlı ülkesinde çıkan Yunan 
İsyanı konusunda farklı bir tavır ortaya koyarak Yunan 
İsyam'ni desteklemişlerdir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıttır? 

A) Avrupa Devletleri'nin kendi çıkarlarına göre politi 
kalar uyguladığına 

B) Osmanlı Devleti'nin, askeri gücünü etkili bir şekil 
de kullanamadığına 

C) Uluslararası konferanslarda alınan kararların her 
zaman uygulandığına 

D) Avrupa'da ekonomik rekabetin geçerliliğini yitir 
diğine 

E) Osmanlı Devleti'nin etkili bir dış politika izlediğine 
8.    Fransız İhtilali'nin getirdiği Milliyetçilik fikrine göre; "Her 

millet, kendi milli devletini kurmak ve kendi kendini 
yönetmek hakkına sahiptir." 
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde ö-
nemli bir etkisi olduğu savunulabilir? 
A) Liberalizm ekonomisinin benimsenmesinde 
B) Demokrasi kavramının önem kazanmasında 
C) Sömürgecilik politikasında değişmeler yaşanmasın 

da 
D) Çok uluslu devletlerin parçalanmasında 
E) İşçi sınıfının önem kazanmasında 

9.   I. İşçi sınıfının ortaya çıkması 
II. Üretimin hızlanması 
III. Dine dayalı eğitim kurumlarının önemini yitirmesi 
IV. Derebeylik düzeninin yıkılması 
Bu gelişmelerden hangilerinin Sanayi Devrimi ile 
doğrudan bağlantılı olduğu söylenemez? 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) Yalnız IV E) III ve IV 
10. Yeniçağ Avrupası'ndaki çok uluslu ve merkezi yapıdaki 

devlet modeli, Fransız İhtilali'yle birlikte tek uluslu 
devlet modeline dönüşmeye başlamıştır. Bu durum; 
I. dine dayalı devlet politikalarının güçlenmesi 
II. monarşik yapının güç kazanması 

 
III. imparatorlukların dağılmaya başlaması 



IV. yeni ulusal devletlerin kurulmaya başlaması 
yargılarından hangilerine kanıt niteliğindedir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 

D) I ve IV E) III ve IV 
11. Fransız İhtilali nden sonra güçlenmeye başlayan 

Fransa, Avrupa egemenliğini sağlamak üzere büyük 
askeri seferlere başlamıştır. Rusya'ya kadar birçok 
bölgede başarılar kazanan Fransa, Rusya'da aldığı ye-
nilgiler üzerine geri çekilmeye başlamış ve sonunda ilk 
sınırlarına geri dönmek zorunda kalmıştır. 1815 yılında 
toplanan Viyana Kongresi ise, Fransa'nın bozduğu 
Avrupa siyasal düzenini İngiltere ve Avusturya lehine 
yeniden yapılandırmayı hedeflemiştir. 
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden 
hangisi ileri sürülemez? 
A) Fransa'nın 1X15 Viyana Kongresi 'nin toplanmasına 

neden olduğu 
B) Fransa'nın, belirlediği hedeflere ulaşmakta başarı 

sız olduğu 
C) Fransız İhtilali ile birlikte monarşik devletlerin yı 

kıldığı 
D) Fransız yenilgisinin Rusya önlerinde başladığı 
E) İngiltere ve Avusturya'nın, Viyana Kongresi'nden 

sonra etkinliklerini artırdıkları 
12. 1798 yılına kadar iyi yönde giden Osmanlı-Fransız i-

Iişkileri, Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesiyle bozulmuş; fakat 
bir süre sonra yeniden düzelme yoluna girmiştir. Sadece 
bu bilgiler dikkate alındığında; 
I. devletlerarası ilişkilerde çıkarların belirleyici olduğu 

II. Fransız-Osmanlı ilişkilerinin değişken olduğu 
III. XVIII. yy. boyunca Osmanlı - Fransız ilişkilerinin 

dostane olduğu 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve I I I  E) I, II ve III 
13. Başlangıçta Fransa'da meydana gelen ayaklanmayı 

Fransa'nın bir iç meselesi olarak değerlendiren Avrupa 
ülkeleri, ilerleyen süreçte bu politikalarından vazgeçerek 
bu ihtilalin kendi ülkelerine yayılmasını engellemeye 
çalışmışlardır. Bu durumun oluşmasında; I. Avrupa 
Devletlcri'nin çok uluslu yapıya sahip olmaları 
II. ihtilalle beraber Milliyetçilik düşüncesinin yayılması 

III. ihtilalin, Avrupa'daki monarşik devletleri tehdit 
etmesi 

IV. Avrupa Devletleri'nin sömürgecilik politikasına 
son vermek istemeleri 

gelişmelerinden hangileri etkili olmamıştır? 
A) Yalnız IV B) I ve IV C) II ve III 

D) I ve II E) III ve IV 
14. İngiltere'ye zarar vermek amacıyla Amerikan bağımsızlık 

savaşına yardım eden ve Amerika'ya asker desteği sunan 
Fransa, sonuçta bu durumdan kendisi zarar görmüştür. 
Bu durumun temel nedeni aşağidakilerden hangi-
sidir? 
A) Fransız sanayisinin Avrupa ile rekabet edemeyecek 

duruma gelmesi 
B) Fransa ile Amerika arasında ekonomik kriz çıkması 
C) Amerika ile İngiltere arasında yakınlaşma meyda 

na gelmesi 
D) Fransız askerlerinin Amerika'daki özgürlük müca 

delesinden etkilenmesi 
E) Avusturya ve Rusya'nın Fransa'ya karşı cephe al 

ması 
15. Fransız İhtilali esnasında Fransız aydınlar tarafın-

dan 28 Ağustos 1789'da yayımlanan İnsan Hakları 
Bildirgesi'nde yer alan; 
I. İnsanlar özgürlük ve hukuk bakımından eşit doğar 

lar, 
II. herkes din, inanç ve fikirlerini açıklama Özgürlüğüne 

sahiptir, 
III. egemenlik ulusundur. Hiçbir kişi ve kuruluş milletçe 

verilmeyen egemenliği kullanamaz, 
maddelerinden hangileri, halka yönetime katılma 
hakkı tanımaktadır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I ve III 
16. İhtilaFden önce Fransa'da monarşi rejiminin hakim 

olduğu, ihtilalden sonra ise meşruti düzenin kurul-
duğu dikkate alınırsa; 
I. ihtilalin, monarşik rejime karşı yapıldığı 

II. ihtilalden sonra halkın yönetime katıldığı 
III. ihtilal sonucunda derebeylik rejiminin yıkıldığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve IİI E) II ve III 
17. Fransız İhtilali'nin; 

I. ulusçuluk düşüncesini yayması 
II. monarşik yönetimlere karşı olması 

 
III. eşitlik ve adalet kavramlarını getirmesi 
IV. demokrasi kültürünü geliştirmesi 
özelliklerinden hangileri imparatorlukların parça-
lanmasında etkili olmuştur? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 
18. Sanayi Devrimî'nin ortaya çıkardığı; 

I. işçi sınıfının önem kazanması 
II. yeni fabrikaların kurulması 

 
III. ham madde ve pazar ihtiyacının artması 
IV. seri üretime geçilmesi 
gibi sonuçlardan hangileri emperyalizm politikası-
nın yaygınlaşmasına yol açmıştır? 
A) Yalnız I B) III ve IV C) I ve III 

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


