7. SINIF

KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ-2

Ad-Soyad:............................................................................

1.

Sınıf/Şube: ...................................

5.

Yeni fethedilen yerler Türkleştirilmiş oldu.
Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi sağlandı.
Balkanlarda kalıcılık sağlandı.
Verilen diyagrama verilebilecek en uygun başlık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstimâlet Politikası

B) Tımar Sistemi

C) Devşirme Sistemi

D) İskan Politikası

SOSYAL BİLGİLER
No: ................................

Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için
istimâlet politikası uygulamıştır. Bu politikanın amacı fethedilen topraklardaki insanların devlete olan bağlılıklarını
güçlendirmektir. Osmanlı Devleti bir yandan fetihleri gerçekleştirirken bir yandan da istimâlet politikası ile farklı
millet ve kültürleri bir arada yaşatmayı başarmıştır İstimâlet siyaseti 4 aşamada gerçekleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri
değildir?
A) Fetih sonrası halkın alıştırılması
B) Adil yönetim anlayışı

2.

C) Müsadere sisteminin yaygınlaştırılması

Aşağıda verilen Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi
sonuçlarından hangisi Osmanlı yönetim anlayışını
daha teokratik bir hale getirmiştir?

D) Halka tanınan din, dil ve kültürel özgürlükler

A) Memlukler yıkıldı.
B) Halifelik Osmanlı’ya geçti.

3.

--Karadeniz ticaret yollarının denetiminin Osmanlı’ya
geçmesi

--İpek Yolu’nun denetiminin Osmanlı Devleti’ne geçmesi
--Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi
Verilen gelişmeler hangi şehrin alınmasının
sonucudur?

6.
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D) Baharat yolu Osmanlı devletinin eline geçti.
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C) Kutsal emanetler Topkapı Sarayı’na nakledildi.

- Murat’ın Hamitoğulları’nın topraklarının bir kısmını
satın alması
- Fatih Sultan Mehmet zamanında Karamanoğulları’na
son verilmesi
- Yavuz Sultan Selim’in Dulkadiroğulları’na son
vermesi
Osmanlı Devleti’nde yaşanan bu gelişmelere
bakıldığında söylenebilecek en genel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için
çalışmışlardır.

A) Trabzon

B) Amasra

B) Gaza ve Cihat anlayışını uygulamışlardır.

C) Kırım

D) İstanbul

C) Millet siyasetinin gereklerini yapmışlardır.
D) Balkanlarda uzun süre kalıcılık sağlanmıştır.

4.

Fetihler sadece silah yoluyla gerçekleşmemiştir. Askerlerden önce fethedilecek bölgeye gidip insanların gönüllerini kazanmaya çalışan kişilerin de fetihlerde büyük rolü
vardır. Bu dervişlerin faaliyetleri Anadolu’da İslâmiyet’in
yayılmasını sağladı. Şehir ve kasabalara yerleşen dervişler, toplumun bütün kesimleriyle yakın temas kurdu. Halk
arasında gaza ve cihat anlayışını yaydılar. Bu durumun
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkmasında
önemli katkısı oldu
Yukarıda özellikleri anlatılan teşkilata verilen isim
hangisidir?
A) Ahiyân-ı Rum

B) Baciyân-ı Rum

C) Gaziyân-ı Rum

D) Abdalân-ı Rum

7.
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- Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek Yolu’nun
denetiminin ele geçirilmesi
- Yavuz Sultan Selim döneminde Baharat Yolu’nun ele
geçirilmesi
- Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz’de
hakimiyet sağlanması
Osmanlı Devleti Padişahları yukarıda belirtilen
fetihleri daha çok hangi alanda ilerlemek için
yapmışlardır?
A) İdari

B) Ticari

C) Kültürel

D) Sosyal
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8.

B) Fethedilen topraklar Türkleştirilmiş ve
İslamlaştırılmıştır.
C) Balkanlarda geçici hâkimiyet sağlanmıştır.
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D) Anadolu’ya doğru gelen konar-göçer Türkmenler
yerleşik hayata geçirilmiştir.
- Hrıstiyanlığın iki merkezi vardı. Bunlardan biri
Katolikliğin Merkezi Roma (Vatikan), diğeri de
Ortodoksluğun Merkezi İstanbul (Fener Rum
Patrikhanesi) idi.
- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra,
buradaki Ortodoks Cemaati’nin dini inanç ve ibadetini
serbest bırakmış ve Tüm Ortodoks Hristiyanlarının
koruyuculuğunu üstlenmiştir.
- Kanuni Sultan Süleyman, Fransa’ya kapitülasyonlar
(ticari ayrıcalıklar) vermiştir.
Buna göre Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan
Süleyman’ın ortak amacı nedir?

SOSYAL BİLGİLER

11. Osmanlı Devleti 18. Yüzyıldan itibaren Avrupa’nın
gerisinde kaldığını anlamış ve batı tarzında yenilikler
yapmaya başlamıştır.
- II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldı yerine
Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı ordu kuruldu.
- Abdülmecit döneminde tüm Osmanlı vatandaşlarının
can ve mal güvenliği, yasal güvence altına alındı
- III. Selim döneminde batı dillerinde yazılmış önemli
eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye
girmesine hız verilmiştir.
- Lale Devri’nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika ilk
Osmanlı matbaasını kurmuştur.
Yukarıda Osmanlı Devletinin hangi alanda yapmış
olduğu yeniliklere değinilmemiştir?

Süleyman Paşa Rumeli’deki kaleleri fethedince Orhan
Bey’e “Rumeli şehir ve kalelerindeki Hristiyan aileleri
Karesi Vilayeti ’ne geçirip onların yerine de Anadolu’nun
güneyinden konar-göçer Türkmenleri, gönüllü gazileri,
gaza eden dervişleri ve kendi arzusuyla gelip yerleşmek
isteyen köylüleri gönderip iskân eylemek gerek”
demiştir. Orhan Bey de bu özellikteki aileleri Rumeli’ye
gönderecek iskân ettirmiştir. İskân politikası Orhan Bey
dönenimden sonra da devam etmiştir.
Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin kuruluş
dönenimden itibaren uygulanan iskân politikası ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fethedilen topraklar imar ve iskân edilmiştir.

9.
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A) Ekonomik

B) Hukuksal

C) Kültürel

D) Askeri

12. Osmanlı Devleti, Coğrafi keşiflerin sonuçlarından
olumsuz olarak etkilenirken daha sonra meydana
gelen ve bütün Avrupa’yı etkisi altına alan Reform
hareketlerinden olumsuz etkilenmemiş bilakis devlet için
olumlu sonuçları beraberinde getirmiştir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Avrupa’daki mezhep savaşlarının Osmanlı Devleti’nin
Avrupa’ya ilerleyişini kolaylaştırması
B) Reform hareketlerinin Almanya’dan başlayarak tüm
Avrupa’yı sarması
C) Reform hareketlerinin gerçekleşmesi ile birlikte
coğrafi keşiflerin gerçekleşmesinin hız kazanması

A) Balkanlarda yeni yerler fethetmek

D) Reformun gerçekleşmesi ile skolastik düşünceye
verilen önemin artması

B) Hıristiyan birliğini parçalamak
C) Bütün dinlerde etkisini artırmak
D) İslamiyet’i diğer kıtalara yaymak

13. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan adalet, eşitlik, özgürlük,
demokrasi gibi ilkeler Osmanlı Devleti’nde de
etkili olmuş, bu da demokratikleşme hareketlerinin
yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Aşağıdaki hangisi Fransız İhtilalinden sonra
Osmanlı Devletinde ortaya çıkan yeniliklerden
birisidir?

10. “İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile Avrupa,
ekonomik ve siyasi olarak zor durumda kalmıştı.
Avrupalılar Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi
ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan
ulaşabilmek amacıyla …”
Eksik bırakılan bu anlatım sonunda gerçekleşen
tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir

A) Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana)
daimî elçilikler açılmıştır

A) Derebeylik rejimi güçlendi.
B) Yeni mezhepler ortaya çıktı.

B) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur.

C) Akdeniz limanları önem kazandı.

C) Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak
kurulmuştur.

D) Coğrafi keşifler başladı.

D) Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.
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14. Osmanlı Devleti aydınların etkisi ile Fransız İhtilali’nin
yaymış olduğu milliyetçilik fikrinden etkilenmemek için;
I. Tanzimat Fermanı
II. Islahat Fermanı
III. Sened-i İttifak
IV. I. Meşrutiyet
hangilerini ilan etmiştir?
A) I-II-IV

B) II-III-IV

C) I-II-III

SOSYAL BİLGİLER

17. Osmanlı Devleti aslında dış dünyadaki son bilimsel
gelişmelere ve Avrupadaki aydınlanma çağına büsbütün
ilgisiz kalmadı. Bunun en önemli kanıtı XVI. Yüzyıl
sonlarında modern bir rasathanenin kurulmasıdır. Ancak
bu rasathane ve diğer bilimsel gelişmeler kısa ömürlü
olmuştur.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?

D) I-III-IV

A) Yeniliklerin devlet politikası olmaması
B) Savaşlarda yenilgiler alınması
C) Sosyal yapının değişmesi

A) Bilimsel

B) Ekonomik

C) Kültürel

D) Sosyal

18. Osmanlı Devleti’nde padişah II. Mahmut’un emriyle
kurulan ve Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831’de
yayınlanmaya başlanan Türk tarihinin ilk (resmi)
gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı
Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca,
Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. Resmî
ilânlar ve gayrı resmî duyurular dışında, iç ve dış
gelişmelere ilişkin haberler de basılmaktaydı.
Parçada anlatılan gazete aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ceride - i Havadis

B) Takvim - i Vekayi

C) Tasvir - i Efkar

D) Tercüman - ı Ahval
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15. Sanayi İnkılâbının gerçekleşmesiyle Avrupalı devletler
fabrikalarda ucuz ve seri üretim gerçekleştirirken
Osmanlı Devleti atölye benzeri küçük işletmelerde üretim
yapmaktaydı. Yüksek maliyetli yerli ürünlerin Avrupalı
ürünlerle rekabet gücü azaldı. Bu durum Osmanlı
coğrafyasını Avrupalı devletler açısından hammadde
temin edilecek bir kaynak olarak görülmesine ve aynı
zamanda üretilen malların satıldığı bir pazar olmasına
neden oldu.
Yukarıdaki verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti
hangi alanda olumsuz etkilenmiştir?

MERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

D) Pozitif bilimlere yönelik çalışmalar yapılması

19.

I. Okuma yazmanın yaygınlaşması
II. Sanatta yeni bir anlayışın doğması
III. İncilin birçok dile çevrilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri reform
hareketlerinin başlamasına neden olmuştur?
A) Yalnız I

16. 15. ve 16. yy Avrupalı denizciler tarafından, Doğu
ülkelerine ulaşmak için yeni yolların bulunması amacıyla
düzenlenen gezilere ‘’Coğrafi Keşifler’ adı verilir.
Coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi
Osmanlı Devletini ekonomik bakımdan olumsuz
yönde etkilemiştir?

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

20. Gemilerin uzun yolculuklara dayanıklı hale gelmesi
ile birlikte pusula geliştirilerek kullanılmaya başlandı.
Avrupa’da coğrafya bilgisinin artmasıyla yeni yerlere
gitme isteği arttı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden
olmuştur?

A) Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçlerin yapılması
B) Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesi
C) Hıristiyanlığın daha geniş alanlara yayılması

A) Reforma

B) Rönesansa

D) Avrupa’da ticaretle uğraşan zengin sınıfın ortaya
çıkması

C) Coğrafi Keşiflere

D) Sanayi İnkılabına

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
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