
YENİÇAĞ`DA AVRUPA-1 

 

1.   Avrupa'nın Ortaçağ'dan Yeniçağ'a geçişinde; 

I. yeni düşünce ve akımların ortaya çıkması 

II. yeni kıta ve bölgelerin keşfedilmesi 

III. Katolik Kilisesi'nin öne sürdüğü düşüncelerin 

yanlışlığının ortaya çıkması 

IV. Sanayi Devrimi ile birlikte sömürgecilik yarışının 

hız kazanması 

V. milliyetçilik akımının Avrupa siyasi dengesini 

değiştirmesi 

VI. skolastik düşüncenin toplumda etkili olmaya baş 

laması 
yargılarından hangileri etkili olmamıştır? 

A) I, II ve III        B) IV, V ve VI       C) II, V ve VI D) 

I, III ve V        E) I, IV ve VI 

2.   - Talaş Savaşı ile kağıt ve matbaa Müslümanlar tarafından 

öğrenilmiş ve Semerkant'ta kağıt üretilmeye 

başlanmıştır. 

- Haçlı Seferleri ile birlikte kağıt ve matbaa Avrupalılar 

tarafından Müslümanlar'dan öğrenilmiş ve Avrupa'ya 

götürülmüştür. 

- Kağıt ve matbaa sayesinde kitaplar daha ucuza mal 

edilmiş ve geniş kitleler okuma yazma öğrenmiştir. 

Buna göre; I. savaşlar, kültürel unsurların toplumdan 

topluma 

geçişinde etkilidir, II. Avrupa'da meydana gelen 

kültürel değişimlere 

Doğu Dünyası etkide bulunmuştur, III. Avrupa 

uygarlığı her zaman bilimsel gelişmelerde 

daha önde olmuştur, 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 

D) I ve II E) II ve III 
3.   Yeniçağ başlarında Avrupa'da görülen; 

- kağıt ve matbaanın yaygınlaşması 
- barutun ateşli silahlarda kullanılması 
- pusulanın sapma açısının hesaplanması 

gibi gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Monarşik yapılar güçlenecektir. 

B) Avrupalı denizciler gönül rahatlığıyla okyanuslara 

açılabileceklerdir. 

C) Okuma-yazma oranı artacaktır. 

D) Skolastik düşünce güç kazanacaktır. 

E) Katolik Kilisesi sorgulanacak ve kendine çeki dü 

zen vermek zorunda kalacaktır. 

4.   Yeniçağ'ın başlarında barut yapımının öğrenilmesi ile 

ateşli silahlar ve toplar yapılmıştır. Yapılan bu toplarla 

derebeylerin şatoları yıkılarak onlara bağlı askeri 

birlikler dağıtılmıştır. 

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol-

duğu savunulabilir? 

A) Merkezi krallıkların güçlenmesine 

B) Doğu ile batı arasındaki kültürel etkileşimin artma 

sına 

C) Yeni ticaret yollarının bulunması ve sömürgeciliğin 

hızlanmasına 

D) Yeni bilimsel gelişmelerin toplumun yaşam biçimi 

ni değiştirmesine 

E) Sınıflı toplum yapısının değişmesi ve eşitliğin sağ 

lanmasına 
 

7.   Yeniçağ'in başlangıcı olarak; 
- Avrupalılar 1451 yılında John Guthenberg tarafından 
matbaanın icadını, 

- Türkler 1453'te İstanbul'un Fatih tarafından fethini, 
- Amerikalılar 1492 yılında Kristof Colomb tarafından 
Amerika'nın Keşfi'ni kabul etmişlerdir. 

Buna göre; 
I. her toplum kendine ait önemli olayları çağ başlangı 

cı olarak kabul etmiştir, 
II. tarihte meydana gelen olayların önem dereceleri 

toplumdan topluma farklıdır, 
III. Avrupa'da meydana gelen olaylar diğer toplumları 

etkilememiştir, 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
6.   İstanbul'un Fethi'nin, Yeniçağ Avrupası'nın siyasal 

yapısında önemli değişikliklere sebep olduğunu 

söyleyen bir tarihçi, Fethin; 

I.  sağlam surların güçlü toplarla yıkılabileceğinin 

anlaşılması 
II. Coğrafi Keşifler'in meydana gelmesi III. Rum 
bilginlerin Antikçağ eserlerini İtalya'ya taşımaları 

gibi sonuçlarından hangilerini bu duruma kanıt o-

larak ileri sürebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
7.   "Coğrafi Keşifler, modern Avrupa Devletleri'nin doğu-

şunda önemli bir başlangıçtır." 
Bu düşünceyi savunan bir tarihçi, Coğrafi Keşifler' 
in aşağıdaki sonuçlarından hangisini bu duruma 
dayanak alamaz? 

A) Birçok değerli madenin Avrupa'ya getirilmesi ve 

önemli oranda sermaye birikiminin oluşması 

B) Yeni insan toplulukları ile tanışılması ve kültürel 

gelişimin hızlanması 

C) Katolik Kilisesi'nin tezlerinin yanlış olduğunun 

anlaşılması ve Kilise'ye olan güvenin sarsılması 

D) Yeni ticaret yollarının bulunması ile doğru - batı 

ticaretinin gelişerek ekonomiyi canlandırması 

E) İpek ve Baharat yollarının önemini yitirmesi ve 

Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi 

8.   - Pusulanın sapma açısının hesaplanarak daha kullanışlı 

hale getirilmesi 

- Okyanuslara dayanıklı gemiler yapılması 
- Kilise'nin ileri sürdüğü hurafelere inanmayan cesur 
gemicilerin yetişmesi 

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine doğrudan 
veya dolaylı bir etkide bulunmamıştır? 

A) Ulusal devletlerin kurulmasına 

B) Gemicilik teknolojisinin gelişmesine 

C) Kilise'ye olan güvenin sarsılmasına 

D) Coğrafi Keşifler'in yapılmasına 

E) Sömürgecilik rekabetinin hız kazanmasına 

9. I. Durum: Ortaçağ'da toplumun esas geçim kaynağı 

tarımdır. Toprağın büyük kısmını elinde bulunduran 

Soylular sınıfı toplumun en etkili ve en egemeni duru-

mundadır. 

II. Durum: Yeniçağ'ın başlarında Coğrafi Keşifler'le 

birlikte tarımın önemi azalmış ve ticari faaliyetler öne 

çıkmıştır. Bununla birlikte Burjuva sınıfı güçlenerek 

toplumun en etkili sınıfı haline gelmeye başlamıştır. 

Buna göre; 



I. Burjuvazi'nin güçlenmesindeki en önemli etken 

ticaretin gelişmesidir, 

II. Ortaçağ ekonomisi tarıma dayalı bir ekonomidir, 
 

III. Toplumsal sınıfların konumunu temel ekonomik 

etkinlik belirler, 

IV. Yeniçağ'da Burjuva sınıfının yanı sıra din adamları 

sınıfı da güçlenmiştir, 
yargılarından hangileri doğru değildir? 
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III 

D) II ve IV E) I ve II 
10. Ortaçağ'da bilimsel çalışmalar Kilise engeline takılmış, 

eğitim sadece dini konulara kaydırılmıştır. Edebiyat ve 

sanatta sadece dinsel temalar yer almıştır. Fakat 

Ortaçağ'ın ortalarına doğru Kilise'ye karşı oluşan tepkiden 

dolayı edebiyatta ve sanatta, konusu insan sevgisi olan 

eserler verilmeye başlanmış ve bu akıma Hümanizma 

denilmiştir. 

Bu açıklamaya göre aşağidakilerden hangisinin 

doğruluğu savunulamaz? 

A) Ortaçağ düşünce hayatının Kilise denetiminde olduğu 

B) Hümanist akımın, bir tepki sonucu ortaya çıktığı 

C) Ortaçağ edebiyatının özgürce gelişme olanağı bul 

duğu 

D) Ortaçağ'ın sonlarına doğru düşünce hayatının geliş 

meye başladığı 

E) Ortaçağ'da bilimsel çalışmaların özgürce yapılama 

dığı 

11. Tanım: XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'da bilim, kültür, 

sanat, edebiyat, felsefe ve özgür düşünce alanında 

görülen değişme ve gelişmelere Rönesans denir. Bu 

tanıma göre; I. edebiyatta ve sanatta hümanist 

akımın başlaması 

II. deney ve gözlem metodunun yaygınlık kazanmaya 

başlaması 

III. ekonomide tarımın yerine ticaretin gelişmeye baş 

laması 

IV. pozitif düşünce ve felesefenin gelişmeye başlaması 

V. derebeylik rejiminin yıkılarak krallıkların güçlen- 

mesi 

gelişmelerinden hangileri Rönesans'ın tanımına 

uygun düşmez? 
A) Yalnız V B) II ve III C) I ve II 

D) III ve V E) II ve IV 
 
 
12. Coğrafi Keşifler'le birlikte; 

- Osmanlı denetimindeki İpek ve Baharat yolları öne 
mini kaybetmiş 

- Okyanuslar vasıtasıyla Avrupalı Devletler Hindistan 

ve Çin'e ulaşmış 

- ele geçirilen yerlerden bol miktarda altın ve gümüş 

getirilmiştir. 

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden oldu-

ğu savunulamaz? 

A) Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak zayıflamaya 

başlamasına 

B) Akdeniz ticaretinin öneminin azalmasına 

C) Avrupalı Devletler'in kısa sürede ekonomik olarak 

güçlenmelerine 

D) Osmanlı gümrük gelirlerinde önemli düşüşler mey 

dana gelmesine 

E) Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde olumlu gelişmeler 

yaşanmasına 

13. Rönesans'ın İtalya'da başlamasında; 

- İtalyan şehir devletlerinin ticaretle uğraşması 

- Akdeniz ülkeleriyle ulaşımının kolay olması 

- Roma İmparatorluğu'nun burada kurulmuş olması 

etkili olmuştur. 

Buna göre Rönesans'ın İtalya'da başlamasında; 

I. refah seviyesinin iyi olması 

II. eski ve köklü bir birikime sahip olması 
 

III. dini tutuculuğun toplumda etkili olması 

IV. diğer toplum ve kültürlerle etkileşim içinde olması 
yargılarından hangileri etkili olmamıştır? 
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) II ve III 

D) I ve III E) III ve IV 
14. Almanya'da Martin Luther'in Wittenberg Kilisesi'nin 

kapısına astığı 95 maddelik bildiride yer alan, "Kilise'yi 

düzeltmenin yolu onun elindeki topraklan, serveti al-

makla başlar." düşüncesi, toprağı çok az Alman prens ve 

köylülerini isyan ettirmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Almanya'nın siyasal parçalanmışlığı Reform'a ne 

den olmuştur. 

B) Reform Hareketleri'nin oluşumunda, Kilise'nin e- 

konomik üstünlüğü belirleyici olmuştur. 

C) Reform Hareketleri'ne toplumun tüm kesimleri 

katılmıştır. 

D) Alman ekonomisinin zayıf olması din savaşlarını 

yoğunlaştırmıştır. 

E) Reform Hareketleri'nin öncülüğünü Katolik Kilisesi 

yapmıştır. 

15. Yeniçağ'da Avrupa'da bilim, kültür, sanat, edebiyat ve 

felsefe alanlarında meydana gelen değişme ve gelişmelere 

Rönesans denir. Buna göre; I. skolastik düşüncenin 

önemini kaybetmesi 

II. pozitif düşüncenin gelişmeye başlaması 

III. doğayı ve insanı konu alan eserlerin yayımlanması 

IV. derebeylik sisteminin yıkılması 

gelişmelerinden hangileri Rönesans kapsamına gir-

mez? 
A) Yalnız IV B) I ve IV C) I ve III 

D) III ve IV E) II ve III 
16. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya getirilen mallar, dolaylı 

ticaretten dolayı el değiştirmiş ve zamlı bir şekilde 

Avrupa'ya geçmiştir. İstanbul'un Fethi'yle Osmanlı 

Devleti'nin de İpek Yolu ticaretinde etkili olması, bu 

malların daha zamlı bir şekilde Avrupa'ya aktarılmasına 

sebep olmuştur. Avrupalı denizciler farklı ticaret yollan 

bularak bu duruma son vermek amacıyla Coğrafi Ke-

şifler'e başlamışlardır. 

Buna göre Coğrafi Keşifler'in sebebi aşağıdakiler-

den hangisidir? 

A) Uzak Doğu'ya doğrudan ulaşabilmek 

B) Yeni kıtaların bulunmasını sağlamak 

C) Dünyanın yuvarlaklığını ispat etmek 

D) Avrupa kültürünü farklı bölgelere yaymak 

E) Hristiyanlığı farklı bölgelere yaymak 

 

17. Alman ilahiyat profesörü Martin Luther'in Kilise'ye 

karşı başlattığı başkaldırının ardından Kilise'nin topraklan 

halk tarafından yağmalanmış ve Kilise, toplumdaki otoritesini 



kaybetmiştir. Buna göre Kilise'nin otoritesinin 

azalmasında; 

I. sahip olduğu ekonomik gücü kaybetmesi 

II. modern din adamlarının yetişmesi modern din adamlarının yetişmesi 

III. halkın bilinçlenmesi 

 
yargılarından hangileri etkilidir? 
A) Yalnız I  B) I ve II C) I ve III  D) II ve III  
E) I,II ve III 
18. Avrupa'da sanat, din ve ekonomik alanda gelişmeler 

meydana gelirken, Osmanlı Devleti bu gelişmelere 

kayıtsız kalmıştır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-

dir? 

A) Osmanlı Devleti'nin dış etkilere kapalı olduğunun 

B) Avrupa'nın İslam Dünyası'ndan etkilendiğinin 

C) Osmanlı Devleti'nin, Avrupa kültürünün temeli 

olduğunun 

D) Avrupa'daki gelişmelerin Avrupa'ya özgü olduğu 

nun 

E) Osmanlı Devleti'nin laik düzene sahip olduğunun 

 


