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1. Asırlarca tımar sistemini uygulayan Osmanlı 

Devleti, birçok bakımdan kazanç sağlamıştır. 

Bunların başında ...... ve ...... alanlardaki 

kazanımlar gelmektedir. 

Verilen bilgiyi doğru olarak tamamlamak 

için boş bırakılan yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 

A) ekonomik - askerî 

B) bilimsel - mimari 

C) siyasi - dinî 

D) askerî - dinî 

 

 

 

2. Toprak, tarih boyunca devletlerin belli 

bölgelerde denetim kurmak istemesinde etkili 

olmuştur. Devletler belli bölgelerde egemenlik 

kurduktan sonra bu bölgelerde toprak 

yönetim sistemle de geliştirmiştir. 

Buna göre, 

I. ikta, 

II. tımar, 

III. lonca 

kavramlarından hangileri Türk 

devletlerindeki toprak yönetim sistemleri 

ile ilgilidir? 

A) Yalnız I         B) Yalnız II 

C) I ve II            D) II ve III 

 

 

 

 

3. Dirlik sisteminde toprağın mülkiyeti devlete, 

kullanım hakkı ise köylüye aitti. Toprağı 

kullanan üreticinin devlete vermesi gereken 

vergi ise tımarlı sipahilerin oluşturulmasında 

kullanılırdı. Bunun karşılığında köylü, toprağını 

terk eder ya da üst üste üç yıl boş bırakırsa 

vergi ödemekle yükümlü tutulurdu. 

Verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Toprağın sahibinin devlet olduğuna 

B) Topraktan alınan verginin doğrudan 

hazineye aktarıldığına 

C) Üretimde sürekliliğin sağlanmaya 

çalışıldığına 

D) Sistemin orduya asker yetiştirdiğine 

 

 

4. Üretim teknolojilerinin geliştirilmesinde 

ateşin insan yararına kullanılması önemli bir 

adımdır. Ateşin MÖ 5.000’li yıllarda insan 

yararına kullanıldığı ve bu sayede insanların 

yaşamına girdiği düşünülmektedir. Ateşin 

kullanılmasıyla kimya ve fizik alanında 

gelişmeler yaşanmış, insanlar maddenin 

özellikleriyle ilgili çalışmalar yapmaya 

başlamışlardır. Ateş, üretim teknolojileri 

açısından da önemli bir gelişmedir. Ateşin 

madenlerin işlenmesinde kullanılması ise alet 

yapımında madenlerin tercih edilmesini 

beraberinde getirmiştir. 

Buna göre ateşin kullanılmasının üretim 

teknolojindeki katkılarıyla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Ateşin kullanılması birçok alanda 

gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. 

B) Ateşin kullanılmasıyla birlikte İlk Çağ sona 

ermiş yeni bir dönem başlamıştır. 

C) İnsanlar kullandıkları aletleri geliştirmeye 

başlamışlardır. 

D) İnsanların faaliyet alanları gelişmiş ve 

madenleri işlemeyi öğrenmişlerdir. 

 

 

5. 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi  

Yemek verdi ekmek verdi et verdi 

Kazma ile döğme döğmeyince kıt verdi 

Benim sadık yarim kara topraktır  

Ünlü ozanımız Âşık Veysel bu şiiri ile 

aşağıdakilerden hangisinin önemini 

vurgulamıştır? 

A) Toprağın bereketi için ekilmesi gerektiğinin 

B) Hayvancılığın yaygınlaştırılmasının 

C) Devletin tarımı desteklemesi gerektiğinin 

D) Toprağın çağdaş tekniklerle işlenmesinin 

 

 

6. Osmanlı Devleti uyguladığı tımar sistemi 

ile, 

I. üretimde kontrolü sağlama, 

II. vergilerin toplanmasını kolaylaştırma, 

III. atlı asker ihtiyacını karşılama 

durumlarından hangilerini gerçekleştirmiş 

olur? 

A) Yalnız I     B) Yalnız II 

C) I ve II        D) I, II ve II 
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7. Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin 

faydaları arasında gösterilemez? 

A) Müşteriler için çeşitli ürün seçenekleri 

sunar. 

B) Müşteriler kısa sürede çok sayıda ürüne 

ulaşma imkânına sahiptir. 

C) Mağazaların maddi yüklerini hafifletebilir. 

D) Kişisel bilgilerin üçüncü şahıslarla 

paylaşılma riski vardır. 

 

 

8. Sanayi Devrimi İngiltere'de dokumacılık 

alanında başlayıp hızla Avrupa'ya yayılmıştır. 

Bu devrimle birlikte el tezgahlarında hızla 

fabrikalaşmaya geçilmiş ve böylece hızlı ve seri 

üretim başlamıştır. Fabrikalarda çalışmak 

isteyen insanlar, fabrikaların bulunduğu 

şehirlere doğru göç etmeye başlamışlardır. 

Verilen bilgiden hareketle Sanayi Devrimi 

sonucunda aşağıdakilerden hangisinin 

yaşandığı söylenemez? 

A) Köyden kente göçler yaşanmıştır. 

B) İşçi sınıfı önem kazanmıştır. 

C) İnsan emeğinin yerini makine almıştır. 

D) Avrupa'da her alanda üretim aşaması 

tamamlanmıştır. 

 

 

9. Sanayi Devrimi sonucunda insanlar toprak 

mülkiyetinden, sanayi sermayelerine doğru 

yatırım yapmaya başlamışlardır. 

Bu durumun Avrupa'da, 

I. ticaret, 

II. tarım, 

III. hayvancılık 

gibi ekonomik etkinliklerden hangilerinin 

gelişmesini sağladığı söylenebilir? 

A) Yalnız I          B) Yalnız II 

C) I ve III            D) I, II ve III 

 

 

10. Avrupa’da yaşanan sanayileşme hareketleri 

fabrika ve işçi sayısının artmasına, Pazar ve 

hammadde ihtiyacının doğmasına yol açmıştır. 

Öğretmenin verdiği bilgiye göre aşağıdaki 

ülkelerden hangisinde bu gelişmelerin 

yaşandığı söylenemez? 

A) Osmanlı Devleti       B) İngiltere 

C) Fransa                      D) Almanya 

11.  Sanayi Devrimi sonucunda, üretilen mallar 

için ham madde ve bu malların satılması için 

pazar ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Bu durumun sonraki süreçlerde 

aşağıdakilerden hangisine neden olduğu 

söylenebilir? 

A) Köleliğin başlamasına 

B) Devletlerarası sömürgecilik yarışının 

doğmasına 

C) Ticaret yollarının önemini kaybetmesine 

D) Fabrikalardaki işçi sayısının azalmasına 

 

 

 

 

 

 

12. Sömürgecilik faaliyetlerini 

yaygınlaştırmada etkin bir güç olan İngiltere, 

Sanayi Devrimi'nin ilk olarak başladığı ülkedir. 

Bu dönemde şehirlerde birçok fabrikanın 

kurulduğu görülmüştür. 

Buna göre, Sanayi Devrimi ile birlikte 

Avrupa'da fabrikaların kurulmasının; 

I. işçi sınıfının oluşması, 

II. üretimin seri ve ucuz hâle gelmesi, 

III. köyden kentlere göçler yapılması 

sonuçlardan hangilerinin yaşanmasında 

etkili olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I        B) Yalnız II 

C) I ve II           D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

13. Sanayi Devrimi olumlu sonuçların yanı sıra 

olumsuz sonuçlar da doğurmuştur. Erkek 

işçilerin yanında kadınlar hatta çocuklar da 

daha az ücretle ve uzun saatler çalıştırılmıştır. 

Bu bilgi doğrultusunda Sanayi Devrimi'nin; 

I. kültürel 

II. sosyal 

III. askerî 

gibi alanlardan hangilerine yönelik olumsuz 

sonuçlar doğurduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I          B) Yalnız II 

C) I ve II             D) II ve III 
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14. Türk devletleri tarih boyunca toplumsal 

dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlamak 

amacıyla vakıflar kurmuşlardır. Bu vakıflar 

halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılama görevi 

üstlenmiştir. 

Bu bilgiye göre, Türk devletleri ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Halkının huzur ve refahını sağlamaya önem 

vermişlerdir. 

B) Ekonomik yaşamın temelini toprağa 

dayandırmışlardır. 

C) Farklı milletten olan halklarına hoşgörülü 

davranmamışlardır. 

D) Toplumsal eşitliği sağlamakta sıkıntı 

çekmişlerdir. 

 

 

15. Sosyal Bilgiler Öğretmeni sosyal bilgiler 

dersinde vakıflar konusunu anlatırken: 

"Vakıflar varlıklarını vatanına ve milletine 

armağan edenlerin eseridir." İfadelerini 

kullanmıştır. 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, bu sözü ile 

aşağıdakilerden hangisinin önemini 

vurgulamıştır? 

A) Ülkemizde vakıf çalışmalarının yeterli 

olmadığının 

B) Vakıfların aldığı destek ve yardımlarla var 

olduğunun 

C) Devletin vakıf çalışmalarına yeterli desteği 

veremediğinin 

D) Vakıfların kültür ve sanata hizmet ettiğinin 

 

 

16. 

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki 

hizmetleri 

Dini hizmetler 

Sağlık hizmetleri 

Eğitim öğretim hizmetleri 

? 

Verilen şemada soru işaretli yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) Aş evi hizmetleri 

B) Sosyal hizmetler 

C) Siyasi hizmetler 

D) Ulaştırma hizmeti 

 

 

17. Ahilik teşkilatında iş bölümü hem 

ekonomik hem de ahlaki olarak ele alınırdı. 

Ahilik teşkilatı, mesleğin tüm özelliklerinin 

öğretilmesini ve nitelikli insan yetiştirilmesini 

sağlardı. 

Bu bilgi doğrultusunda Ahilik teşkilatı için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Sadece maddi çıkar gözetmemektedir. 

B) Meslek edindirmede önemli bir rol 

oynamaktadır. 

C) Yardımlaşmaya önem vermektedir. 

D) Her yaştan kişiler burada eğitim almaktadır. 

 

 

18. Orhan Bey, eğitimini Kayseri, Kahire ve 

Konya'da tamamlayarak İznik'e gelen Dâvûd-i 

Kayserî'yi 1331'de Osmanlı Devleti'nin İznik'te 

kurulan ilk medresesinde görevlendirmiştir. 

Bu bilgi doğrultusunda Osmanlı Devleti ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Osmanlı padişahlarının eğitime önem 

verdiğine 

B) İlk Osmanlı medresesinin 14. yüzyılda 

açıldığına 

C) Medreselerin Orhan Bey Döneminde diğer 

dönemlere göre sayıca fazla olduğuna 

D) Osmanlı Devleti'nde önemli bilginlerin 

görev aldığına 

 

 

 

19. Osmanlı Devleti medreselerdeki eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini vakıflar aracılığıyla 

devam ettirirdi. Vakıflar öğrencilerin yeme, 

içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını 

karşılamışlardır. 

Bu bilgi doğrultusunda Osmanlı Devleti 

için, 

I. toplumun sınıflara ayrıldığına 

II. sosyal devlet anlayışına önem verildiğine 

III. eğitime önem verildiğine 

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I       B) Yalnız II 

C) I ve III         D) II ve III 
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20. …….. Türk milli eğitiminin genel amaçları 

doğrultusunda ilköğretimi bitiren öğrencileri 

dört yıllık eğitimin sonucunda ülke 

ekonomisine katkı sağlayacak ara eleman 

olarak yetiştiren ortaöğretim kurumlarıdır. 

Verilen bilgiyi tamamlamak için boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) Genel liseler 

B) Anadolu liseleri 

C) Süper liseler 

D) Meslek liseleri 

 

 

 

21. 

Dede: Benim aslan torunum dedesi gibi 

öğretmen olacak vatana hizmet edecek 

Anne: Benim oğlum küçüklüğünden beri 

hayvanları sever. O nedenle veteriner olacak. 

Baba: Hayır, ben oğlumu yıllardır kulüplere 

gönderdim o sporcu olacak. 

Çocuk: Kimse ilerde ne olmak istediğimi bana 

sormuyor, of ya. 

 

Verilen diyaloglar incelendiğinde bireyin 

sağlıklı bir şekilde meslek seçimi 

yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisini 

dikkate alması  gerekir? 

A) Ailenin beklentisi 

B) Çevre baskısı 

C) Kendi isteği ve kararı 

D) Akrabaların fikirleri 

 

 

 

 

22. 

I. Hayata hazırlama 

II. Meslek seçiminde yol gösterici olma 

III. İleride yaşanabilecek sorunlara karşı 

bilinçlendirme 

Yukarıdakilerden hangileri eğitim 

kurumlarının öğrencilere sağladığı katkılar 

arasında yer alır? 

A) Yalnız I          B) I ve II 

C) II ve III           D) I, II ve III 

 

 

23. Hakan; fen ve matematik derslere karşı 

daha ilgili ve bu derslerde başarılıdır. Okulun 

laboratuvarında ders işlenmesinden, burada 

vakit geçirmekten son derece keyif alan bir lise 

son sınıf öğrencisidir. 

Buna göre, Hakan’ın aşağıdaki 

mesleklerden hangisini yapmaya yönelik 

olarak üniversite eğitimi alması 

beklenemez? 

A) Kimya Mühendisi      B) Avukat 

C) Fizik Öğretmeni        D) Biyolog 

 

 

24. Ülkemizde çeşitli alanlarda eğitim 

verdikten sonra, öğrencilerin meslek 

edinmesini sağlayan yükseköğretim kurumları 

vardır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 

ülkemizdeki yükseköğretim kurumları 

arasında yer alır? 

A) Üniversiteler 

B) Meslek liseleri 

C) Askerî liseler 

D) Sosyal bilimler liseleri 

 

 

25. Mehmet Bey: "1990'lı yıllarda evimize ya 

da kendimize bir şey almak istediğimizde 

bulunduğumuz küçük bir yerse en yakın ile ya 

da ilçeye gider doğrudan mağazadan alış veriş 

yapardık. Günümüzde de bu durum bu şekilde 

olsa da artık alışveriş alışkanlıklarımızda 

önemli değişiklikler yaşamaya başladığımızı 

söyleyebilirim. Günümüzde gelişen 

teknolojiyle birlikte bulunduğumuz yerden 

internet aracılığıyla dünyanın herhangi bir 

yerindeki sanal mağazalardan kolayca alışveriş 

yapabiliyoruz." 

Mehmet Bey'in konuşmasından hareketle, 

aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? 

A) Günümüzde alışveriş yapmak kolay ve hızlı 

hâle gelmiştir. 

B) Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzak 

yerlere gitmeden de alışveriş yapabilmektedir. 

C) Günümüzde mağazaya giderek alışveriş 

yapma alışkanlıklarında azalmalar vardır. 

D) Gelişen teknolojiyle birlikte insanlar 

alışverişte mekâna bağlı kalmaktadır. 
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CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C B B A D D D A A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B D B A B C D C D D 

21 22 23 24 25      

C D B A D      

 

EBA kazanım testlerinden derlenmiştir… 
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