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SOSYAL BİLGİLER

1.
Osmanlı Devlet� Avrupa'yı örnek alarak 18.yüzyıldan

�t�baren çeş�tl� alanlarda büyük değ�ş�mler

gerçekleşt�rm�şt�r.

Aşağıdak�lerden hang�s� bu dönemde haberleşme
alanında yapılan değ�ş�mlerden b�r� değ�ld�r?

A)Telgrafın kullanılmaya başlanması

B)Posta nezaret�n�n kurulması

C)İlk Türkçe resm� gazeten�n yayınlanmaya

başlanması

D)Modern tarzda eğ�t�m veren okulların açılması

2. Rönesans, Reform, Sanay� İnkılabı g�b�
gel�şmeler�n �lk kez ortaya çıktığı ülkeler
hang�s�nde doğru sıralanmıştır?

A)Fransa, İtalya, Almanya

B)İtalya, Almanya, �ng�ltere

C)İng�ltere, Almanya, Fransa

D)İtalya, İng�ltere,Almanya

3. Osmanlı Devlet�’ nde ;

Tanz�mat Fermanı’ nın yayınlanması

Islahat Fermanı’ nın yayınlanması

I. Meşrut�yet'�n �lanı

II. Meşrut�yet’ �n �lanı

yaşanan bu gel�şmeler aşağıdak�lerden hang�s� �le
doğrudan �lşk�l�d�r?

A)Reform

B)Rönesans

C)Coğraf� Keş�fler

D)Fransız İht�lal�

4. Osmanlı Devlet�ndek� en öneml� yen�l�klerden b�r� de

matbaadır. Devlet �ç�nde yaşayan azınlıklar matbaayı

çok öncelerden kullanırken, Lale Devr�nden �t�baren

basılan k�tap sayısının artmasıyla b�lg�ye daha hızlı

ulaşılır olmuştur. Matbaanın kullanılması aşağıdak�
alanlardan hang�s�n� daha fazla etk�lem�şt�r?

A)Sosyal B)Ekonom�k

C)Kültürel D)Asker�

 

5.
17.yy'la b�rl�kte ger�leme dönem�ne g�ren Osmanlı

Devlet’� bu dönem� sonlandırab�lmek tekrar esk� güçlü

günler�ne döneb�lmek �ç�n bazı yen�l�kler yaptı.

Aşağıdak� yen�l�klerden hang�s� Osmanlı
Devlet�'nde kültürel alanda yapılan yen�l�klere
örnekt�r?

A)İlk matbaasının kurulması.

B)İlk ç�çek aşısının uygulanması.

C)Tulumbacılar ocağının kurulması .

D)İlk fes, çuha fabr�kasının kurulması.

6.
15. yüzyılda Avrupa’da b�l�m, edeb�yat, güzel sanatlar

ve m�mar� g�b� alanlarda da öneml� �lerlemeler başladı.

Rönesans (yen�den doğuş) olarak �s�mlend�r�len bu

dönemde Esk� Yunan ve Roma eserler� yen�den

keşfed�l�p �ncelend�. Rönesans dönem�n�n

başlamasında Müslümanlardan öğren�len kâğıt ve

matbaanın gel�şt�r�lmes� �le çok sayıda k�tabın

basılması etk�l� oldu. Bu sayede b�lg�n�n yayılması

hızlandı. Müslüman b�l�m �nsanlarının çalışmalarının

Avrupalılar tarafından tercüme ed�lmes� de

Rönesans’ın gel�şmes�nde etk�l� oldu. Osmanlı Devlet�,

15 ve 16. yüzyıllarda sanat ve m�mar�de oldukça

gel�şm�şt�. Bu nedenle Avrupa’da bu alanlardak�

gel�şmelerden yararlanma �ht�yacı duymadı. 17.

yüzyılda Avrupa özell�kle b�l�m alanında Osmanlı

Devlet�’n� ger�de bıraktı ve Osmanlı Devlet� bu

gel�şmeler� yeter�nce ve zamanında tak�p edemed�.

Rönesans �le �lg�l� ver�len açıklamalardan
yararlanılarak aşağıdak� sonuçlardan hang�s�ne
ulaşamayız?

A)B�l�m, edeb�yat, güzel sanatlar ve m�mar� alanda k�,

çalışmalar İtalya’da başlamıştır.

B)Rönesans’ın başlamasında Müslüman b�l�m

�nsanlarının da katkısı vardır.

C)Osmanlı Devlet� b�l�m alanında k� gel�şmeler� tak�p

edemem�şt�r

D)Bu dönem önces�nde Osmanlı Devlet� sanat ve

m�mar� açısından Avrupa ülkeler�n�n �ler�s�nded�r.
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7.
Avrupa’da Reform hareketler� yaşanırken Osmanlı

Devlet�, Kanun� Sultan Süleyman yönet�m�nde en

güçlü dönem�n� yaşıyordu. Avrupa’dak� olayları

yakından tak�p eden Kanun� Sultan Süleyman, Luther’�

destekled� ve Haçlı b�rl�ğ�n�n parçalanmasını da fırsat

b�lerek pek çok yer� fethett�. Osmanlı Devlet�,

topraklarındak� gayr�müsl�mlere d�n ve �nanç özgürlüğü

sağladığı �ç�n Avrupa’dak� �ç karışıklıklardan

etk�lenmed�.

Ver�len açıklamalardan yola çıkarak aşağıdak�
sonuçlardan hang�s�ne ulaşamayız?

A)Osmanlı Devlet�, Avrupa’dak� gel�şmeler� yakından

tak�p etm�şt�r

B)Haçlı b�rl�ğ�n�n parçalanması Osmanlı Devlet�n�n

leh�ne olmuştur

C)Osmanlı topraklarında uygulanan d�n ve �nanç

özgürlüğünden dolayı Avrupa’dak� gel�şmelerden

olumsuz etk�lenmem�şt�r

D)Avrupa’da reform hareketler� yaşanırken, Osmanlı

devlet�nde kuruluş dönem�n� yaşanmaktadır

8.
Sanay� İnkılabı �le b�rl�kte Avrupa'da daha çok ürün,

daha ucuza üret�l�rken, Osmanlı Devlet�'nde

atölyelerde el �şç�l�ğ� �le üret�m yapılmaktaydı. Bu

durum Osmanlı esnafının Avrupadan gelen ucuz

ürünlerle rekabet etmes�n� zorlaştırıyordu. Bu duruma

b�rde kap�tülasyonlar eklen�nce Osmanlı ekonom�s�

bozulmuş, devlet Avrupa �ç�n hammadde ve pazar

alanı hal�ne gelm�şt�r.

Metne göre, Sanay� İnkılabının Osmanlı
ekonom�s�ne etk�s�yle �lg�l� aşağıdk�lerden hang�s�
söylenemez?

A)Osmanlı Devlet�, Avrupa'nın ger�s�nde kalmıştır.

B)Osmanlı toprakları Avrupa'nın açık pazarı hal�ne

gelm�şt�r.

C)Dünya'nın en güçlü ekonom�ler� arasında yer

almasını sağlamıştır.

D)Yerl� üret�c�ler kend�n� yen�lemed�ğ� �ç�n güç

kaybetm�şt�r.

 

9.

 

Coğraf� Keş�fler�n Nedenler� Alanı

İpek ve Baharat yollarına hak�m olan

müslümanların zeng�nlesmes�
 

Coğrafya b�lg�s�n�n �lerlemes�  

Avrupalıların Hır�st�yanlığı yaymak �stemeler�  

Coğraf� Keş�fler�n nedenler� �le �lg�l� alan
eşleşt�rmes� hang� seçenekte doğru sıralanmıştır?

A)B�l�msel,S�yas�, D�n�

B)Ekonom�k,B�l�msel,D�n�

C)S�yas�, Kültürel,Sosyal

D)S�yas�, Asker�,D�n�
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10.
İbrah�m Müteferr�ka, baskı tekn�kler�n� kullanarak

k�tapları basmanın yararlarını devlet yönet�c�ler�yle

paylaşmış ve matbaa kurmak �ç�n �z�n �stem�şt�r.

Hattatların �şler�n� kaybetme korkusuyla matbaaya

karşı çıkmaları üzer�ne d�n� k�tapları basmamak

şartıyla matbaayıkurmak�ç�n�z�n alab�lm�şt�r. Bu sayede

daha çok k�tap yazılmış, artan k�tap sayısından dolayı

hem f�yatlar düşmüş hem de okunan k�tap sayısı

artmıştır.

Met�nden hareketle aşağıdak�lerden hang�s�
söylenemez?

A)Yen�l�klere karşı olan gruplar vardır.

B)K�tap sayısı artmış, f�yatlar ucuzlamıştır.

C)B�lg�ye daha kolay ulaşılab�l�r olmuştur.

D)Hattatlar, yen�l�ğe açık b�r meslek grubudur.

 

11. Osmanlı Devlet�; 1. 1840'ta Posta Nezaret�n� kurdu. 2.

1855'te Telgraf Müdürlüğünü kurdu. Buna göre
Osmanlı Devlet� �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s�
söyleneb�l�r?

A)Haberleşme �le �lg�l� ıslahatlar yapılmıştır.

B)Asker� gücünü arttırmaya çalışmaktadır.

C)Basına sansür uygulanmıştır.

D)Yen�l�klere kapalı b�r devlett�r.

12.
Osmanlı Devlet�'nde 19 ve 20. yüzyıllarda açılan

kurumlar bölgeler arası �let�ş�m� kolaylaştırmış,

toplumun gel�ş�m�nde ve değ�ş�mde öneml� rol

oynamıştır.

Bu dönemde;

I. Posta Nezaret�n�n kurulması,

II. Tulumbacı Ocağı kurulması,

III. Telgraf Müdürlüğü kurulması yen�l�kler�nden
hang�ler�n�n bu durum üzer�nde etk�s� olduğu
savunulab�l�r?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

 13. 17.yy'la b�rl�kte ger�leme dönem�ne g�ren Osmanlı

Devlet�’ndek� bazı devlet adamları ve aydınlar devlet�n

kötüye g�d�ş�n� durdurmak �ç�n b�r takım ıslahat

hareketler�ne önder oldular. Aşağıdak� ıslahat
hareketler�nden hang�s� farklı b�r alanda
yapılmıştır?

A)Osmanlı Devlet�’nde matbaanın kullanılmaya

başlanması

B)İlk tercüme odalarının kurulması

C)Osmanlı Devlet�’n�n �lk sözlüğü olan Van Kulu Lugatı

adlı eser�n basılması

D)İlk ç�çek aşısının uygulanması

  

14.
Osmanlı pad�şahı olan Sultan II. Abdülham�d

hatıralarında şunları �fade ed�yor: “Bütün kuvvet�mle

Anadolu dem�r yollarının �nşasına hız verd�m. Bu yolun

gayes� Mezopotamya ve Bağdat’ı, Anadolu’ya

bağlamak, İran Körfez�’ne kadar ulaşmaktır. Alman

yardımı sayes�nde bu başarılmıştır. Esk�den tarlalarda

çürüyen hububat ş�md� satılab�lmekted�r. Madenler�m�z

dünya p�yasasına arz ed�lmekted�r. Anadolu �ç�n �y� b�r

�st�kbal hazırlanmıştır.”

Bu b�lg�lerde, dem�r yolu yapımına önem
ver�lmes�nde öncel�kle hang�s�yle �lg�l� yarar
sağlama düşünces�n�n etk�l� olduğu
vurgulanmıştır?

A)T�caret B)Haberleşme C)D�n D)B�l�m
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15. Osmanlı Devlet�’nde 17.yüzyıldan �t�baren görülen
aşağıdak� gel�şmelerden hang�s�, Avrupa
devletler�yle s�yas� �l�şk�lere esk�s�nden daha fazla
önem ver�ld�ğ�n�n en güçlü gösterges�d�r?

A)Avrupa başkentler�nde sürekl� elç�l�kler açılması

B)Avrupa'dan asker� alanda uzmanlar get�r�lmes�

C)Avrupa ülkeler�ne eğ�t�m �ç�n öğrenc� gönder�lmes�

D)Avrupa'dan etk�lenerek matbaanın kurulması

 

16. Lale Devr�’nde yapılan yen�l�klerden bazıları
şunlardır;

I. Pad�şah tarafından Topkapı Sarayına

ve Yen� Cam�ye b�rer kütüphane

kuruldu.

II. İlk kez ç�çek aşısı uygulanmıştır.

III. Avrupa’ya �lk kez geç�c� elç�ler

gönder�lm�şt�r.

Yaşanan bu gel�şmeler �lg�l� olduğu alanla
eşleşt�r�l�rse aşağıdak�lerden han�s� doğru olur?

A)Sağlık,S�yas�,Kültürel

B)Kültürel,Sağlık,S�yas�

C)S�yas�, Kültürel,Sağlık

D)Kültürel, S�yas�, Sağlık

 

17.
Tanz�mat Fermanı �le Osmanlı Devlet�nde

yaşayanlardan gel�rler�ne göre verg� alınması

kararlaştırıldı. Böylece verg�de adalet sağlanmış oldu.

Yukarıda ver�len b�lg�ye göre Tanz�mat Fermanı
Osmanlı vatandaşlarının hang� alanını düzeltmeye
yönel�kt�r?

A)Sosyal B)Asker� C)Mal� D)Kültürel

 

18.
Osmanlı Devlet�'n�n öneml�pad�şahlarından b�r� olan

II.Mahmut b�rçok alanda ıslahat yapmıştır. D�van-ı

Hümayun'u kaldırarak yer�ne nazırlıkları kurmuştur.

Medreseler�n yanında Avrupa tarzında yen� okullar

açmıştır. Avrupa� tarzda müz�ğ� serbest bırakmıştır.

Yerl� malı kullanımı özend�rm�şt�r...

Bu b�lg�lere dayanarak çok yönlü ıslahat yapan
II.Mahmut'un hang� alanda ıslahat yaptığına örnek
ver�lmem�şt�r?

A)Yönet�m B)M�mar� C)Sanat D)Eğ�t�m

 

19.
I-1868 Sultan Abdülaz�z tarafından Galatasaray L�ses�

(Mekteb-� Sultan�) açılması

II-30 Mart 1863 tar�hl� pad�şah fermanıyla Darüşşafaka

(Şefkat Yuvası) kurulması

III-Lale devr�nde �lk Türk matbaasının kurulması

Ver�len b�lg�lere göre Osmanlı Devlet�ndehang�
alan �le �lg�l� ıslahat yapıldığı söyleneb�l�r?

A)İlet�ş�m B)Asker� C)Sanat D)Eğ�t�m

 

20.
Lale devr�nde yaşanan gel�şmelerden bazıları

şunlardır ;

I - İlk Türk matbaası kuruldu.

II - Topkapı Sarayı ve Yen�cam�ye kütüphane kuruldu.

ııı - Ç�çek aşısı yapıldı.

IV - Yen�çer�lerden �tfa�ye teşk�latı kuruldu.

Hang�ler�n�n kültürel hayatı etk�lemes� beklen�r ?

A)I , II B)I ,IV

C)III , IV D)II , III


