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1.

2.

3.

4.

Türklerin İslam dinini kabul etmeleri ile birlikte,

• Halifenin adına hutbe okutulmaya başlanmıştır.

• Cami, türbe, medrese gibi Türk-İslam eserleri

       yapılmıştır.

• Türk-İslam edebiyatı oluşmaya başlamıştır.

Buna göre;
I. Siyasi,

II. Askeri,

III. Kültürel,

IV. Mimari

gibi alanlardan hangilerinde değişiklik yaşandığı              
söylenebilir?
A) I ve II

B) I, II ve III

C) I, III ve IV

D) I, II, III ve IV

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Avrupa’da, Anadolu’ya
“Türkiye” denilmeye başlanmıştır.

Bu bilgiden hareketle;
I.   Anadolu’nun Türk yurdu olması,

II.  Haçlı Seferleri’nin başlaması,

III. Türklerin Avrupa’dan tamamen kopması,

IV. Anadolu’da Türk hakimiyetinin başlaması

durumlarından hangileri söylenemez?
A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans tahtına çıkan
yeni imparator, Romen Diyojen’i İstanbul’a varmadan
Anadolu’da tutukladı. Bizans tahtına çıkan yeni impara-
tor, Romen Diyojen’in Büyük Selçuklu Devleti ile yap-
tığı barış anlaşmasını da tanımamıştır. Bunu öğrenen 
Alparslan, "Bugünden itibaren Bizansla yapılan sulh 
sona ermiştir. Artık Bizans topraklarını fethedeceğiz." 
demiştir. Daha sonra da Alparslan beylerini Anadolu’nun 
fethedilmesi için görevlendirmiştir. Böylece Anadolu’nu 
Türk yurdu olması yolunda önemli bir adım atılmış oldu.

Buna göre,
I.   Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

II.  Türklerin hakimiyet alanı genişlemiştir.

III. Bizans, Selçukluların hakimiyetine girmiştir.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I, II ve III

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında
ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna
gelip telaşla:
−200 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor
der.
Sultan Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
“−Biz de onlara yaklaşıyoruz…”

Bu açıklamada “Sultan Alparslanı’n” hangi karakteris-
tik özelliğinden bahsedilmiştir?
A) Vatanseverliği

B) Liderliği

C) Cesaretliliği

D) İdealistliği
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8.

Bu tablodaki eşleştirmelerin doğru olabilmesi için
aşağıdakilerden hangilerinin kendi aralarında yer
değiştirmesi gerekir?
A) Üniversite-Hastane

B) Aşevi-Hastane

C) Hastane-Kapalıçarşı

D) Kapalıçarşı-Aşevi

Türkiye Selçuklu Devleti 
zamanında yapılan Sosyal 
Tesisler

Günümüzdeki adı

1. Medrese Üniversite

2. Darüşifa Aşevi

3. İmarethane Hastane

4. Bedesten Kapalı çarşı

Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferi’nden sonra Anado-
lu’nun fethiyle görevlendirilen komutanlarına “Gidin
Anadolu’yu fethedin, fethettiğiniz yerler sizin olsun”
demiştir. Böylece Türk komutanlara ele geçirdikleri
yerleri yönetme hakkı verilmiştir.

Bu sözden hareketle “Sultan Alparslan” aşağıdakiler-
den hangisini amaçlamıştır?
A) Anadolu’da birçok devletin kurulmasının istenmesi

B) Türk komutanlarına olan saygının gösterilmek          
     istenmesi

C) Bizansın baskılarından kurtulmak istenmesi

D) Anadolu’nun kısa sürede fethedilip Türkleştirilmek
     istenmesi

Orta Asya’daki Türk Devletleri ile Çin arasındaki müca-
delelerin sebeplerinden birisi de bu ticaret yoludur.
Tarihte önemli bir ticaret yolu olan bu yol, tarih boyunca
kullanılan bir ticaret güzergâhı olmasının yanı sıra
fikirlerin, dinlerin, orduların ya da farklı kültürlerin ve bu
kültürel deneyimleri aktaran bilgelerin ve gezginlerin
takip ettiği bir yol olmuştur. Bu yola hakim olan devlet-
ler ekonomik olarak zengin olmuşlardır.

Parçada sözü edilen ticaret yolu aşağıdakilerden          
hangisidir?
A) İpek Yolu

B) Baharat Yolu

C) Kral Yolu

D) Kürk Yolu

Kösedağ Savaşı, 1243 yılında Selçuklular ile Moğollar
arasında yapılmıştır. Bu savaşta Selçuklu ordusu
yenilgiye uğramıştır.

Bu savaştan sonra:
• Moğollar Anadolu’yu işgal etmiştir.

• Türkiye Selçuklu Devleti zayıflamıştır.

• Anadolu’daki bilim ve sanat merkezleri yıkılmıştır.

Aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı veri-
len bilgilerden çıkarılamaz?
A) Savaştan sonra Anadolu’da hangi beyliklerin        
     kurulduğuna

B) Savaşın sonuçlarının neler olduğuna

C) Savaşın hangi devletler arasında yapıldığına

D) Anadolu’nun kimlerin egemenliğine girdiğine
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9.

10.

11.

12.

Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu’nun çeşitli yerleşim
yerlerinde cami, bedesten, kervansaray ve imarethane
gibi eserler inşaa ederek halkın ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Yapılan bu yapılardan sadece Türkler değil, başka
milletler de faydalanmıştır.

Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili,
I.   Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağlamıştır.

II.  Sosyal devlet anlayışına sahiptir.

III. Demokratik bir yönetim vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

Tarih boyunca pekçok devlet bu ticaret yoluna 
sahip olmak için savaşmış ve bu mücadelelerde 
büyük kayıplar vermişlerdir.

  Hindistan’dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Mısır’a 
oradan da Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanır.

Bu ticaret yoluna egemen olan devletler eko-
nomik açıdan gelişme imkanı bulmuş ve bu sayede 
ekonomik, siyasi ve askeri açıdan güçlenmişlerdir.

Bu diyagramda özellikleri verilen tarihi ticaret
yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baharat Yolu

B) İpek Yolu

C) Kral Yolu

D) Kürk Yolu

Kadını önemsemeyen Araplar arasında kız 
çocuklarını diri diri toprağa gömenler olurdu. Hz. 
Muhammed, bu çirkin uygulamaya son vermişti.

Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında ilk 
savaş 624 yılında Bedir Kuyuları’nda yapıldı. Savaşı 
kazanan Müslümanlar oldu. Savaş sonunda esir olan
müşriklerden okuma-yazma bilenler, on Müslümana 
okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı.

Arabın, Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığı 
gibi Arap olmayanın da Arap’a bir üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük Allah katında takva iledir.
                                  (Veda Hutbesi’nden bir bölüm)

Diyagramda yer alan bilgilerden yola çıkarak
Hz. Muhammed dönemi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkılmıştır.

B) Eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir.

C) Askeri faaliyetler ön planda tutulmuştur.

D) İnsanlar arasındaki eşitliğe değinilmiştir.

I.   Medrese

II.  Kervansaray

III. Cami

IV. Bedesten

Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Dönemi’nde
yapılan bu mimari eserler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi en genel yargıdır?
A) Anadolu’nun bayındır hale gelmesinde etkileri

    olmuştur.

B) Anadolu halkının Müslüman olmasında etkileri

    olmuştur.

C) Anadolu’nun ticari alanda zenginleşmesinde

    katkıları olmuştur.

D) Anadolu’nun bilim-kültür merkezi haline gelmesinde
    katkıları olmuştur.
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1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, Anadolu’da ilk Türk Beylikleri’nin fetih
hareketleri başlamıştı. Danişmentliler, Mengücekliler, Saltuklular ve Artukoğulları fethedilen yerleri bayındır hale
getiriyordu. Bu dönemde eğitim, ticaret, sağlık başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren yapılar inşa edilmişti.
Kervanların konaklaması için kervansaraylar yapılmıştı. Bazı camilerin çevresinde medrese (eğitim kurumu),
imarethane (aşevi), hamam, bedesten (çarşı) gibi yapılar yapılmış ve bunlara külliye denmişti. Anadolu’da Türk
kültürü yayılmaya ve yerleşmeye başlıyordu.

Buna göre, “Anadolu’nun Türkleşme süreci” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkler, Anadolu’daki ticareti geliştirmek için faaliyetlerde bulunmuşlardır.

B) Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu’da Türklerin etkinliği artmaya başlamıştır.

C) Türkler, fethettikleri yerleri imar ederek Anadolu’da kalıcı olmayı hedeflemiştir.

D) Anadolu’nun, Türkleşme sürecine en büyük katkıyı Danişmentliler yapmıştır.

Moğol baskısından kaçarak halkla beraber Anadolu’ya göç eden bazı şeyh ve dervişler, yeni yerleşim birimlerinin
oluşmasında etkili oldular. Bu şeyh ve dervişlerin bir kısmı Anadolu’da bu teşkilatı kurdular. Bir esnaf birliği olan 
bu teşkilat, yardımseverliğiyle tanınmıştır. Kuruluş amacı; Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkmenler ara-
sında yer alan çok sayıdaki sanatkarlara kolayca iş bulmak; bu kişilerin Anadolu’daki yerli Bizans sanatkarları ile 
rekabet edebilmesini sağlamak, piyasada tutunabilmek için yapılan malların kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca 
göre ayarlamak, sanatkarlarda sanat ahlâkını yerleştirmek, Türk halkını ekonomik olarak bağımsız hale getirmek, 
ihtiyaç sahibi olanlara her alanda yardımcı olmak, ülkeye yapılacak yabancı saldırılarda devletin silahlı kuvvet-
leri yanında ülkeyi savunmak ve yerleşim bölgelerinde Türk-İslam kültürünü yaymak şeklinde tanımlanabilir. Bu 
teşkilat, halkın meslek edinmesinde, ülkenin kalkınmasında ve Türk varlığının Anadolu’da kalıcı olmasında önemli 
rol oynamıştır.

Parçada açıklaması verilen “esnaf teşkilatı” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lonca

B) Ahilik

C) Divan

D) İkta
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