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1.

Tabloda “?” �le boş bırakılan yere aşağıdak�lerden
hang�s� yazılamaz?

A)Arap - Türk �l�şk�s� gerg�nleşm�şt�r.

B)Tören�n yanında şer� hukukta geçerl� olmuştur.

C)İslam meden�yet�ne katkıda bulunmuşlardır.

D)İslam�yet gen�ş coğrafyaya yayılmıştır.

 

2.
Türkler'�n İslâm�yet'� kabulüyle b�rl�kte b�rçok alanda

değ�ş�mler yaşanmıştır. Devlet �şler�n�n görüşüldüğü

Kurultay, D�van'a dönüşmüştür. Verg� toplama usuller�

değ�şm�şt�r. Cam�, küll�ye g�b� eserler �nşa ed�lm�şt�r.

Buna göre Türkler'�n �slâm�yet� kabulü �le b�rl�kte
hang� alanda değ�ş�m yaşandığı söylenemez?

A)S�yas� B)M�mar� C)Ekonom� D)Asker�

 

3.
Gaznel� hükümdarı Gaznel� Mahmut, H�nd�stana 17

sefer düzenlem�ş ve bölgede İslam�yet'�n yayılmasına

katkı sağlamıştır. Ayrıca, Abbas� Hal�fes�n� Büveyhoğlu

baskısından kurtarmış ve tar�hte �lk defa sultan unvanı

almıştır.

Metne göre aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılamaz?

A)Gaznel� Mahmut �lk defa sultan unvanı kullandı.

B)İslam�yet'�n yayılmasına katkı sağlamıştır.

C)S�yas� otor�tes�n� güçlend�rm�şt�r.

D)Gaznel�ler, Abbas� egemenl�ğ�ne g�rm�şt�r.

 

4.
751 yılında yapılan Talas Savaşı’nın ardından Türkler

k�tleler hal�nde İslam�yet’e geçmeye başlamışlardır.

Aşağıdak�lerden hang�s� İslam�yet’�n kabulü
ardından Türkler'�n hayatında görülen
değ�ş�mlerden b�r�d�r?

A)Ülken�n Kağan tarafından yönet�lmes�.

B)Kurultay adı ver�len b�r danışma mecl�s�n�n olması

C)Ülkede yaşayan herkes�n töre kurallarına uymak

zorunda olması.

D)Orta Asya’da �lk cam�ler�n yapılmaya başlanması.

5.
Türkler�n İslam�yet� kabul etmeler�yle b�rl�kte, Türk

Kültür'ü İslam Kültürü'nün etk�s� altında kalmıştır.

Aşağıdak�lerden hang�s� yukarıda yer alan b�lg�ye
kanıt olarak göster�lemez?

A)Arap alfabes�n� kullanmaları

B)Arapça �s�mler kullanmaları

C)Kervansaraylar yapmaları

D)Yaşadıkları yerlere cam� yapmaları

6.
Yapılan araştırmalar, Türkler�n İslam önces�

dönemdek� göçebe hayatlarında kullandıkları çadır

şek�ller�n�n, İslam'ın kabulünden sonra yaptırılan cam�

ve kümbetler�n m�mar�s�nde de kullanıldığını ortaya

koymuştur.

Bu b�lg�ye dayanarak, Müslüman Türklerle �lg�l�
aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılab�l�r?

A)İslam önces� dönem�n bazı etk�ler� devam etm�şt�r

B)Göçebe yaşam sona erm�ş, yerleş�k hayat

başlamıştır

C)Hayvancılık en öneml� geç�m kaynağı olmayı

sürdürmüştür.

D)Ülken�n yönet�m�nde köklü değ�ş�kl�kler olmuştur
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7.
Türkler�n Anadolu’ya akınlar hal�nde gelmes�yle

Hr�st�yanlara a�t şeh�rler Müslümanların el�ne geçmeye

başlamıştır.

Avrupalı devletler�n Türk �lerley�ş�n� durdurmak
amacıyla başlattığı savaşlar aşağıdak�lerden
hang�s�d�r?

A)Haçlı Seferler�

B)Malazg�rt Savaşı

C)Talas Savaşı

D)Kösedağ Savaşı

 

8.

Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın bu
sözler�ne bakarak aşağıdak�lerden hang�s�n�
amaçladığı söyleneb�l�r?

A)Balkanlardak� fet�hler�n kalıcı hale gelmes�n�

B)T�caret yollarının güvenl�ğ�n�n sağlanmasını

C)Moğolların, Anadoluyu �st�lasının önlenmes�n�

D)Anadolu'nun fethed�lmes�n� ve Türkleşt�r�lmes�n�

 

9. Aşağıdak�lerden hang�s� Türk�ye Selçuklular'ının
Anadolu'nun yurt ed�n�lmes� sürec�nde yaptığı
kültürel faal�yetlere örnekt�r?

A)Sınır boylarına kaleler yapmaları

B)Türk beyl�kler�n� kend�ne bağlamaları

C)B�zans �le savaşması

D)Fethett�ğ� yerlere medreseler yaptırmaları

  

 

10.
Malazg�rt Savaşı sonrasında Anadolu Alparslan’ın

komutanları tarafından fethed�lerek �lk beyl�kler

kurulmaya başlamıştır.

Aşağıdak�lerden hang�s� bu beyl�klerden b�r�
değ�ld�r?

A)Dan�şmentl�ler

B)Osmanlılar

C)Artuklular

D)Mengücekl�ler

11.
1048 yılında Erzurum'un Pas�nler Ovası'nda, B�zans

Ordusu �le karşı karşıya gelen Selçuklular, bu savaşta

B�zans'ı yend�. Anadolu'nun kapıları Türklere

aralanmış oldu.

Metne göre Pas�nler Savaşı �le �lg�l� aşağıdak�lrden
hang�s�ne ulaşılamaz?

A)Türk kültürü yen� alanlara yayılma �mkanı buldu.

B)Anadulunun kapısı Türklere açıldı.

C)Savaşı B�zans kaybett�.

D)B�zans Türk �lerley�ş�n� durdurmayı başardı.

 

12.
1015 - Anadoluya �lk akınlar başladı.

1048 - Pas�nler Savaşı �le Anadolu'da Türk varlığı

güçlenmeye başladı.

1071 - Malazg�rt Savaşı �le Anadolu'nun kapısı

Türkler'e açıldı.

1176 - M�ryokefelon Savaşı �le Anadolu'nun kes�n

olarak Türk Yurdu olduğu �spatlandı.

Bu b�lg�lere dayanarak konulab�lecek en uygun
başlık ver�len �fadelerden hang�s� olab�l�r?

A)Anadolu ve Türkler

B)Anadolu'nun Türkleşmes�

C)Anadolu'ya yapılan Savaşlar

D)Anadolu ve Tar�h�
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13.
Anadoluda kurulan �lk beyl�kler; 1. Şeh�rler� �mar etm�ş

ve yen� şeh�rler kurmuşlardır. 2. Yerleş�m yerler�ne

Türkçe �s�mler verm�şlerd�r. 3. Anadolu'da M�mar�

eserler bırakmışlardır.

Ver�lenlere göre aşağıdak�leren hang�s�
söyleneb�l�r?

A)Türkler, B�zans egemenl�ğ�ne g�rd�.

B)Türk Beyl�kler� m�ll� benl�kler�n� kaybett�ler.

C)Anadoluda kalıcı olmayı amaçlamışlardır.

D)Anadolu s�yas� b�rl�ğ�n� sağladılar.

 

14.
I.Ver�ml� topraklara sah�p olması II.Elver�şl� �kl�m

koşullarına sah�p olması III.Doğu-Batı meden�yetler�

arasında köprü olması

Bu durumlardan hang�ler� Türkler�n Anadolu'ya
akınlar düzenlemes�n�n sebepler� arasında
göster�leb�l�r?

A)I ve II B)I ve III

C)II veIII D)I , II ve III

 

15.
Türkler�n anayurdu olan Orta Asya'da yaşanan bell�

başlı sıkıntıların ardından Türkler kend�ler�ne yen� yurt

arayışına g�rd�.Bu esnada Anadolu’ya �lk keş�f amaçlı

akınlar yapılmaya başlandı.

Aşağıdak�lerden hang�s� Türkler�n Anadolu’yu yurt
ed�nme sebepler�nden b�r� değ�ld�r?

A)Anadolu’nun zeng�n yeraltı kaynaklarına sah�p

olması

B)Anadolu’nun gür otlaklara sah�p olması

C)Anadolu’nun ver�ml� topraklara sah�p olması

D)Anadolu’nun uygun �kl�me sah�p olması

 

16. Türk�ye Selçukluları Dönem�'nde yapılan m�mar�
eserden hang�s� Anadolu'nun yurt ed�nme
sürec�ne kültürel olarak katkı sağlamamıştır?

A)Medreseler B)Ş�fahaneler

C)İmarethaneler D)Köprüler

 

17.
Anadolu’nun yurt ed�nme sürec�nde sadece asker�

alanda değ�l, öneml� şahs�yetler�nde faal�yetler� yer

almıştır. A

şağıdak�lerden hang�s� bu öneml� şahs�yetlerden
b�r� değ�ld�r?

A)Mevlana

B)Yunus Emre

C)Hacı Bektaş� Vel�

D)Yusuf Has Hac�p

 

18.
İlk Müslüman Türk devletler�, İslam önces� dönemde

olduğu g�b� hayvancılık, tarım ve madenc�l�kle beraber

t�carete de önem verm�şlerd�r. T�caret�n canlanması ve

güvenl�ğ� �ç�n R�bat adıyla kervansarayları ve

B�marhane adı ver�len �lk hastaneler� yapmışlardır?

Yukarıdak� cevap hang� soru �ç�n ver�lm�ş olab�l�r?

A)Türkler �lk defa hang� dönemde Müslüman

olmuştur?

B)Türkler�n İslam dünyasına hang� alanlarda h�zmetler�

olmuştur?

C)İlk Türk İslam Devletler� hang� ekonom�k

faal�yetlerde bulunmuşlardır?

D)Türkler�n Müslümanlığı ben�msemes�n� kolaylaştıran

nedenler nelerd�r?
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19.
İpek Yolu �pekle beraberder�, porselen, mücevher v.b.

değerl� b�rçok malın taşındığı b�r yol olmuştur. Bu yol

sadece t�car� anlamda değ�l, kültürel etk�leş�m

anlamında da yol üzer�nde bulunan devletler�n

b�rb�rler�nden etk�lenmes�ne neden olmuştur.

Bu b�lg�ye göre İpek Yolu, üzer�nde bulunduğu
devletler�n b�rb�r�nden etk�lenmes� hang� alanda
olmamıştır?

A)Ekonom�k B)Sosyal

C)Kültürel D)Asker�

 

 

20.
Tar�h boyunca �nsanlar ürett�kler� ürünler� t�caret yolları

aracılığıyla taşıdılar ve sattılar. Kıtaları b�rb�r�ne

bağlayan ve meden�yetler�n gel�şmes�n� sağlayan bu

yolar, yüzyıllarca t�car� faal�yetler�n devamını

sağlamıştır.

Aşağıdak� m�mar� eserlerden hang�s� tar�h� yollar
üzer�ndek� t�caret�n gel�şmes�ne doğrudan katkı
yapmıştır?

A)Hamam B)Kervansaray

C)Medrese D)Ş�fahane

 

  


