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ÇÖZÜMLER

1.

E Soruda verilen alıntıda anlatılanlar belirli bir kay-

7.

D

 ;دار المعلماتDarülmuallimat; Kız öğretmen okulu.
Tanzimat Dönemi’nde Abdülaziz Dönemi’nde kurulmuştur.

2.

B “Bazen yeni bir belge veya buluntu mevcut tarih

8.

D

 المسجد األق�صىkelimesi yanlış okunmuştur. Doğru okunuş şöyle olmalıdır; El mescidü’l Aksa

9.

B

 اقلیتkelimesinin okunuşu; ekalliyet şeklinde oku-

10. C

 نجاریkelimesi “neccar (i)” olarak okunur. Neccar

algımızın ve bilgilerinizin değişmesine yol açabilir.” İfadesi II. öncülde verilen yargı ile örtüşür.
Tarihi bilginin değişmesi için sadece yazılı belgelere ihtiyaç yoktur. Herhangi bir kalıntı da tarihi bilgilerimizi değiştirebilir.
“tarihi bilgi nesnel bilgidir” ifadesinin soru kökünde verilen durumla bir ilgisi yoktur.

3.

D Soruda bazı özellikleri verilen tarih ekolü “İtalyan

4.

B

MURAT YAYINLARI

nağa dayandırılmamıştır. Buna karşın olayın yeri,
zamanı, nedeni ve sonucu verilmiştir.

mikro tarih ekolü”dür.

• John Tosh; Tarihin Peşinde

sinden sonra, Hititlerin devamı olarak küçük devletler kurulmuştur;

• E. Hallett Carr; Tarih Nedir?

• Kargamış- Gaziantep

• G. Collingwood; Tarihin Tasarımı

• Gurgum - Kahramanmaraş

• Pattina - Antakya

• Fernand Braudel; Tarih Üzerine Yazılar

• Kummuh - Adıyaman

• Tabal- Balıkesir, Niğde, Nevşehir

A Sümer kent devletlerini birleştirmeye çalıştığı için

• Hilakku / Que- Çukurova

“Ülkeler Kralı” olarak anılan Sümer hükümdarı, Lugalzaggisi’dir. Ancak bu konuda tam başarı
sağlanamamıştır.

Uyarı; Hsia, Asya Hun devletinin etkinliğini kaybetmesinden sonra ortaya çıkan bir Hun koludur.

Sümer kent devletleri Akadlar tarafından birleştirilmiştir. Ayrıca Ur Kralı “Ur- Nammu” da Sümer
kentlerini birleştirmeyi başarmıştır.

A Zafer Takları; Roma dönemine ait mimari yapılar-

dır. Sözlü bir eser değildir.

Destan; uzun bir zaman sürecinde oluşan sözlü
yapıtlardır.

12. B I. Delos Deniz Birliği Perslere karşı Atina’da kurulMURAT YAYINLARI

Not: Bütün Sümer kent devletlerini birleştiren hükümdar “Lugal Kalma” unvanı almıştır.
6.

“marangoz, ağaç işleri ile uğraşan” demektir.

11. A MÖ. 1200’lerde Hitit devletinin etkinliğini yitirme-

• Tuncer Baykara; Tarih Araştırma ve Yazma Metodu

5.

nur. Kelimenin anlamı ise “azınlık” demektir.

muştur.

13. B Kâğıt, divit (şütük), kalem ve mürekkep ilk kez Uy-

gurlar tarafından kullanılmıştır.

14. A Bumin Kağan, Avar Devleti’ne karşı başkaldırarak

I. Göktürk devletini kurmuştur.

Mitler (Mitoloji); destanların batı kültüründeki karşılıklarıdır.
Darb-ı Meseller; bir tür atasözü, özdeyiş

15. E Eski Türklerde kut verildiğine inanılan aileler şun-

Menkıbe; doğu ve batı kültürlerinde evliyalar,
şeyhler, azizler için dilden dile aktarılan hikayelerdir.

lardır; Hunlarda Tu-ku, Kök Türklerde Aşina (Boz
kurt) ve Uygurlarda Yağlakâr.
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16. E Yarlığ; hükümdar emri / buyruk demektir.

23. E Soruda verilen gelişmeler Halife Mansur dönemin-

de yaşanmıştır. (754 – 775) Hazinetü’l-Hikmenin
büyüyerek bir akademi hâline gelmesi ve Beytü’lHikme adını alması ise Halife Me’mun zamanında
olmuştur.

17. B Soru kökünde hakkında bazı bilgiler verilen Türk

devleti Hazarlardır. Hazarlar 630 yılında kurulmuştur. Hem Asya hem de Avrupa’da etkili olmuşlardır. X. yüzyıla kadar varlık sürdüren Hazarlara
Ruslar son vermiştir.

şekillenişinde doğrudan etkili olmuştur. Öyle ki,
Kağanlar en büyük yargıç sıfatı ile yüksek mahkemeye başkanlık etmişlerdir. Ayrıca kağan törenin
kaynaklarından biri olarak da kabul edilmiştir. Kağan, ölüm dahil her türlü cezayı verebilme yetkisine sahiptir.

MURAT YAYINLARI

18. C Eski Türk töresinde Kağan, hukukun işleyişi ve

24. D Selahaddin Eyyubi kendisini Haçlı saldırılarına

karşı Müslümanları ve kutsal toprakları korumaya adamıştı. Bu nedenle Mekke ve Medine’nin
hizmetkârı anlamına gelen “hadimü’l-haremeyn”
unvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur.
Aynı unvan, XVI. yüzyılda Osmanlı padişahı I.
Selim tarafından kullanılmıştır. (Mısır Seferinden
sonra)

25. A Soruda hakkında bazı bilgiler verilen şehir

Kaşgar’dır.

Buhara; İslam’ın Roma’sı olarak anılmıştır. Özbekistan’dadır.

19. C Soruda verilen bilgiler “Stupa”larla ilgilidir. Bu ya-

pılar Selçuklu ve Osmanlı mimari yapılarında kullanılan “Türk Üçgeni” öğesinin de temelidir.

Semerkant; Şehirlerin Şahı olarak anılmıştır. Özbekistan’dadır.

Kümbet; çokgen veya silindirik gövde üzerine konik çatı ile örtülü anıt mezardır. Büyük Selçukluların Türk – İslam sanatına kazandırdığı bir öğedir

26. B Tokat-Niksar’da bulunan Yağıbasan Medrese-

Maristan; Tolonoğulları döneminde bir tür hastane

si Danişmetlilere aittir. Bu medreseler kubbeli tıp
medreseleridir.

Megaron; İlk Çağ’da Anadolu’da bir ev tipi
Bulgan; eski bir Türk kurganı

27. E III. Haçlı seferine üç kral katılmıştır.

• Philippe Auguste (Fransa)

20. D “Kutlu Dağ” efsanesinin anlatıldığı destan Göç

• Aslan Yürekli Richard (İngiltere)

destanıdır. Bu destan Uygurlara aittir.

• I. Friedrich (Almanya)

21. D Hz. Muhammed Amr b. Ümeyye adlı elçi aracılığı

ile Habeş kralını İslam’a davet etmiştir. Bunun etkisi ile Habeş kralı Ashame bir süre sonra İslam
dinini kabul etmiştir.

• Doğu Roma; Dıhye b. El Kelb
• Gassani; Şüca b. Vehb

• Sasani; Abdullah b. Huzefe

melerindendir.

MURAT YAYINLARI

Hz. Muhammed’in elçi gönderdiği diğer ülkeler;

28. C Suğdak seferi I. Alaaddin Keykubat dönemi geliş-

29. A Muhammed Kakuyi ve Ahmet Yınaltekin isyanları

Sultan Mesut döneminde yaşanmıştır.

22. A Hz. Ömer döneminde şehirler arasındaki ha-

berleşmeyi kolaylaştırmak için kurulan teşkilata
“menzil” adı verilmiştir.

• Divanü’l Cünd; askeri amaçlar için kurulan divan

30. C Osmanlı ailesinin ilk yerleşim yeri veya ortaya

• Şurta; bir tür polis teşkilatı

çıktıkları yerler olarak Ahlat (Bitlis) ve Mahan verilmektedir. Mahan İran’ın güneyinde bulunan Kirman eyaletinde bulunan bir şehirdir.

• Fey; hazineye için toplanan gelirler (cizye, haraç,
humus vb)
• Amillik; bir tür valilik
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31. A Serahur; Osmanlı ordusunda geri hizmetler bölü-

37. E Klasik dönemde Osmanlı devleti tüketiciyi koru-

32. C Sokullu Mehmet Paşa soruda verilen sözlerini,

Standardizasyon; Sanayi ve tarım ürünlerinin aynı
özellik ve kalitede tüketiciye ulaştırılmasına çalışılmıştır.

münde yer alan bir birliktir. Amele – inşaat birliği
olup, Hristiyan’dırlar.

mak için “narh, standardizasyon ve kapan” gibi
önlemler almıştır.

İnebahtı baskınında gemilerini kurtaran tek denizci olan Uluç (kılıç) Ali Reis’e bir tür teselli olarak
söylemiştir.

adı verilmiştir.

• Hugoenot; Fransa’da Protestanlara verilen ad
• Püriten; Hristiyanlığın tutucu bir kolu
• Felemek; Hollandalı

• Mağribi; Kuzeybatı Afrikalı

MURAT YAYINLARI

33. A Zorla Hristiyanlaştırılan Müslümanlara “Morisko”

Narh; Fiyatlar önceden belirlenmiş, esnafın belirlenen fiyatların üzerinde satış yapmasına izin verilmemiştir.

Not: III. Felibe, XVII. yüzyılın başında 300 bin Moriskoyu Müslümanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Fas ve Tunus’a sürmüştür.

34. B 1583’te Beştepe mevkisinde Safevilerle yapılan

Kapan; Şehre gelen tarım ürünleri, kapan adı verilen toptancı hallerine getirilerek tüketicinin- talebine sunulmuştur

38. A Osmanlı Devleti’nin kendi imkânları ile inşa ettiği

ilk demiryolu hattı Haydarpaşa – İzmit’tir. (1871)
Oldukça kötü inşa edilen bu demiryolu 1880 yılında İngilizlere kiralanmıştır.

39. C 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın ilgasından sonra

savaşta, taraflar meşaleler yakarak savaşa gece
de devam etmiştir. Bu nedenle bu savaşa Meşaleler Savaşı denir. Osmanlı güçleri 1590’a kadar
olan dönemde Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan’ı
ele geçirerek Hazar kıyılarına ulaşmıştır. Doğudan ise Şeybanilerin baskısına maruz kalan Safeviler, Osmanlıların şartlarını kabul ederek barış
yapmak zorunda kalmıştır. 1590 yılında yapılan
Ferhat Paşa Antlaşması ile Safeviler, Osmanlı üstünlüğünü tanımıştır.

kurulan Bâb-ı Seraskerî, yarım asırdan fazla bir
süre barış ve savaş zamanlarında askerî işlerin
görüldüğü en üst makam olmuştur. I. Meşrutiyet’in
ilânından üç yıl sonra 1879’da Bâb-ı Seraskerî
gerçek anlamda nezârete dönüştürüldü ve Harbiye nâzırı seraskerin bütün yetki ve sorumluluklarını üstlendi.

• Şuray-ı Devlet; danıştay

• Darı Şuray-ı Bab-ı Ali; bürokratik işleri düzenlemek için II. Mahmut döneminde kuruldu
• Serdar-ı Ekrem; klasik dönemde başkomutan
• Müşirlik; orgeneral (ya da askeri vali)

eserinde “Celali İsyanları”nı işlemiştir. Uzun süren
savaşların sebep olduğu otorite boşluğunda Celaliler Anadolu’nun önemli bir bölümünü kontrol altına almıştır. Avrupa ile ilişki kuran, adlarına para
bastıran ve hutbe okutan Celaliler bile vardı.

36. A Soruda “mufassal defteri” tanımlanmıştır.

İcmal; tahrir sürecinde özet bilgilerin yazıldığı kayıtlardır

Tahvil; Divanıhümayun’un asli kalemlerindendir.
Yüksek rütbeli devlet memurlarının beratlarının
hazırlanması ve kayıtlarının tutulması ile ilgilenmiştir.

MURAT YAYINLARI

35. A Reşat Ekrem Koçu “Dağ Padişahları” adlı ünlü

40. D Herhangi bir savaş amacı gütmeden barışçıl bir

şekilde, Avrupa seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı Abdülaziz’dir. Padişah bu seyahatinde
Londra, Paris ve Viyana’ya gitmiştir.

41. A Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nın “Büyük

Bulgaristan’ın kurulması” maddesi, Avrupa’nın
tepkisine neden olmuştur. Bu madde ile Rusya’nın
Akdeniz’e inmesinden endişe edilmiştir. Bu madde Berlin Antlaşması’nda “Bulgaristan’ın üçe bölünmesi” şeklinde düzenlenmiştir.

Mevkufat; ölen devlet adamlarının mallarının
avarız ve nüzul gelirlerini kaydederlerdi.
Derdest; Tımar icmal defterlerinden hareketle hazırlanmış, tımar gelir defterlerinin kimlerin tasarrufunda olduğunu gösterirlerdi.

Not: Bulgaristan 1908 yılında bağımsız olmuştur.
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42. C Türkiye’de ilk basın şehidi olarak kabul edilen kişi

51. B Türkiye 1925 tarihli Locarno Antlaşması’nda taraf

Serbesti Gazetesi Başyazarı Hasan Fehmi’dir.

değildir.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin etkili olduğu dönemde, Serbesti gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi
Galata Köprüsü üzerinde öldürülünce siyasi hava
ittihatçıların aleyhine dönmüştür. Bu olaydan sonra İstanbul’daki avcı taburları ayaklanmış, 13 Nisan 1909 (31 Mart Olayı) tarihinde İstanbul’da
isyan başlamıştır. (MEB, 11. Sınıf. s. 49)
rumu oluşturan ve Girit’in yönetimini düzenleyen
bir sözleşme niteliğindedir. Buna göre adanın yönetimi halka ve özellikle de Rumlara bırakılmıştır.

44. A Kafkas İslam ordusu Nuri Paşa komutasında

Bakü’nün Rus ve Ermeni işgalinden kurtarılmasında ve Azerbaycan’ın bağımsızlığında etkili olmuştur. Nuri Paşa, Ekim 1918 yılında Dağıstan’da
da savaşmış ve burasını da Osmanlı topraklarına
katmıştır.

• Birleşmiş Milletler (1945)
• Akdeniz Paktı (1936)

• Litvinov Protokolü (1929)
52. B Savaş zamanında Türkiye savaşan değilse, ticaMURAT YAYINLARI

43. B Halepa Misakı, Girit adası için bir tür özerklik du-

• Milletler Cemiyeti (1932)

konu almıştır. Buna göre A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler bu tarih aralığındaki gelişmelerdendir.
Serbest Cumhuriyet Fırkası ise 1930 yılında kurulmuş ve aynı yıl kapatılmıştır.

bazı sağlık sorunlarından dolayı Avusturya sınırları içinde yer alan Karlsbad’a gitmiştir. 1918
Temmuz ayında Vahdettin’in tahta çıkmasıyla
İstanbul’a dönmüş ve ikinci kez Suriye cephesine gönderilmiştir. (Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıratı adlı bir eseri de vardır)

54. A XVI. yüzyılda İspanya kralı II. Felibe, büyük bir

donanma ile (130 büyük gemi) İngiltere üzerine
yürüdü. Amacı sömürge yarısında bir tehdit olarak gördüğü İngiltere’yi yok etmekti. Ancak sonuç
İspanya’nın beklediği gibi olmadı ve “yenilmez armada” olarak anılan İspanyol donanması İngiltere
karşısında perişan oldu. (1588)

46. A Yeni Türk Devleti’nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir

Sami Bey’dir.

55. B Fiume, İtalya tarafından işgal edilmiştir. Fiume

47. B Güneybatı Kafkas Geçici Ulusal Hükümeti’nin ku-

(Serbest Şehir) Yugoslavya’ya bağlıydı.

rulmasına III. Kars Kongresi’nde karar verilmiştir.
Bu hükümetin kurulması ileride TBMM için de model olmuştur. Ancak bir süre sonra İngilizlerin bölgeyi işgal etmeleri ile hükümet dağılmıştır.

49. C İtilaf Devletleri 1921 Londra Konferansı’nda hem

TBMM’yi hem de İstanbul hükümetini ayrı ayrı çağırarak bir tür “ikilik” çıkarmak istemişlerdir. Ancak
Osmanlı temsilcisi Tevfik Paşa, soruda verilen
sözleriyle buna engel olmuştur.

56. C Soruda
MURAT YAYINLARI

İlk Türk kadın hükümet doktoru ise Safiye Ali’dir.
(1932)

Savaş zamanında Türkiye savaşan ise, Türkiye ile
savaş durumundaki bir ülkeye ilintili olmayan ticaret gemileri, düşmana hiçbir şekilde yardım etmemek koşulu ile boğazlardan geçiş serbestliğine
sahip olacaklardır.
53. D Nutuk 1919 – 1927 yılları arasındaki gelişmeleri

45. D Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı devam ederken

48. A İlk Türk kadın Cerrah Dr. Rahime Batu’dur. (1931),

ret gemileri bayrak ve yük ne olursa olsun, boğazlardan geçiş ve gidiş - geliş ulaşım özgürlüğünden
yararlanacaktır.

bazı
özellikleri
Antlaşması’dır (1802).

verilen

Amiens

II. Koalisyon Savaşlarında Fransa; Avusturya,
İngiltere, Rusya, Portekiz, Toskana, Malta ve
Osmanlı’ya karşı savaştı.
57. A Filistinliler 15 Mayıs’ı El Nakba (Felaket Günü)

olarak adlandırdılar.

58. A 28 Şubat 1997’de seçilmiş hükûmete karşı diğer

50. A Cumhuriyetin ilanından önce ordunun savaş du-

askerî darbelerden daha farklı bir darbe gerçekleştirildi. Refah Partisi (RP) lideri Necmettin Erbakan ve Doğru Yol Partisi (DYP) lideri Tansu Çiller
hükûmeti, silahlı kuvvetler tarafından istifaya zorlandı.

rumundan barış hâline geçirilmesi çalışması sürecinde 5 Ağustos 1923 tarihli Hazar Kuruluş ve
Konuş Projesi uygulanmıştır.
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59. E 2010 yılında Tunus’ta başlayan ve Arap baharı

68. C “Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu

olarak adlandırılan gelişmelere neden olduğu savunulan devrim Yasemin Devrimi olarak anılmıştır.
Karanfil Devrim; Portekiz (1974)
Kadife Devrim; Çekoslovakya (1989)
Gül Devrimi; Gürcistan (2003)
Turuncu Devrim; Ukrayna (2004)

tanbul Teknik Üniversitesinde başladı ve haftada
bir gün yayın yapıldı. Devlet kurumu olan TRT’nin
ilk deneme yayını 1968’de yapıldı.

61. A Soruda hakkında bazı bilgiler verilen yazar – eği-

timci Selim Sabit Efendi’dir. Yazarın “Muhtasar
Tarihi Osmani” adlı eseri, ilköğretim öğrencileri için yazılan ilk kitap olması noktasında dikkat
çekicidir. Birçok yönü ile eğitim ve kültür tarihimizde önemli yeri olan Selim Sabit Efendi’nin “bir
memleketin aynası mezarlıklardır” sözleri ile sosyal tarih anlayışında mezarlıkların önemine vurgu
yapmıştır.

69. A Soru kökünde verilen konular ile ilgili çalışmaları

•

MURAT YAYINLARI

60. E Televizyon yayını Türkiye’de ilk olarak 1952’de İs-

Türkiye’si / Klasik çağda Osmanlı toplum düzeni”
konuları 10. Sınıf müfredatındadır.

•
•
•

bulunan ünlü tarihçi Ahmet Yaşar Ocak’tır. Yazarın önemli bazı eserleri şunlardır;
Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik; Kalenderiler
Babailer İsyanı yahut Aleviliğin tarihsel altyapısı
Türk Sufiliğine Bakışlar
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler

70. C Soruda verilen durum ölçmede “tesadüfi /rastgele

hataya örnektir. Bu tür hataların bir tür şans eseri
ortaya çıktığı söylenebilir. Sonucu hangi yönde etkileyeceği de belli olmaz. Örneğin, soruda verilen
örnekte öğretmen öğrencinin notunu olduğundan
yüksek de yazabilirdi.

71. E Tarih derslerinde bir öğretim materyali olarak des-

tan kullanılmasının “grup / takım çalışması” ile
doğrudan bir ilgisi yoktur.

62. C Soruda “tarihsel önem” tanımlanmıştır.

72. E Öncüllerde verilenler “yerel tarih” çalışmalarının

temel özelliklerindendir. Yerel tarih çalışmaları öncelikle öğrenci merkezlidir. Bu çerçevede öğrenci kapsamlı bir araştırmayı göze almalıdır. Ayrıca
mümkün olduğu kadar değişik kaynak kullanmalıdır.

Diyokronizm; tarihsel olay ve olguların zaman
içindeki değişimini ve gelişimini inceler. Örneğin
bir dile sonradan kazandırılan yabancı sözcükler
vb. gibi.

63. B Türk tarihinde kadın haklarının gelişimi ile ilgili

olarak “tematik yani belirli bir konu ile ilgili zaman
şeridinin” hazırlanması beklenir. Bu tür zaman şeritlerinde tarihin genel akışına odaklanmak yerine
belirli bir tema / konu bağlamında çalışma yapılır.

73. C Takvimi Vakay-ı 1839 yılında basılan ilk Osman-

64. D I. öncülde verilen “diğer bakış açılarını göz önün-

74. B Soruda verilen tarih yaklaşımı döngüsel tarih yak-

lı resmi gazetesidir. Bu nedenle XVIII. yüzyıl Osmanlı sosyal ve siyasal gelişmeleri için birinci
elden bir kaynak olamaz.

de bulundurma ve dinleme” tarihsel empatinin
“duyuşsal (duygu)” boyutudur.

Programına göre ders kitapları hazırlanırken;
“Çeşitli kazanımlarda verilen kronolojik sıralama,
öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara
ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların
ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.” Bu durumda
B seçeneğinde verilen bilgi doğru değildir.

66. B Cumhuriyet tarihinde ilk Maarif / Milli Eğitim Şura-

sı 1939 yılında toplanmıştır. Ancak tarih eğitimine ilişkin görüş ve kararların alındığı ilk Şura 1943
yılında toplanan II. Milli Eğitim Şurası’dır. Burada
tarih öğretiminin yöntem bakımından incelenmesi
kararı alınmış ilk, orta ve lise tarih kitaplarının bilimsel esaslara göre hazırlanması vurgulanmıştır.

MURAT YAYINLARI

65. B 2018 yılında yayımlanan Tarih Dersi Öğretim

laşımıdır. Bu yaklaşımın en yalın halini ilkçağlarda
görebiliriz. Bu düşüncenin temel özelliği döngüleri aradıkları konu nesnelerinin, uygarlıklar ve kültürler olmasıdır, yani söz konusu olan bir tür kültür
döngüsüdür. Bu anlamda eski çağlarda bulunan
döngüsellikten de ayrılır. İbn Haldun tarafından
da savunulmuştur. Yazının bulunmasını döngüsel mantıkta açıklayan görüşe göre, insanlar önce
duvarlara, yerlere çizgiler çizmiş, sonra resimler
yapmış ve bir sonraki döngüde ise yazıyı bulmuşlardır.
Spengler’in kendi tarih tasarımını anlattığı “Batının Çöküşü” adlı yapıtı birçok açıdan yirminci yüzyıl düşünce anlayışının en etkileyici ve o oranda
en çok eleştirilen yapıtlarından biridir

75. E Mezarlıklar bir toplumu çok yönlü analiz etmek

için son derece önemli bilgiler barındırabilir. Mezarlar ve mezar taşlarının yapısı üzerindeki motifler, tarihler, yazılar toplumun sanatı, alfabesi,
kültür ve inançları hakkında önemli ipuçları ihtiva
etmektedir. Mezarlık alanlar toplu göçler veya salgın hastalıklar hakkında da bilgiler verebilir.

67. D “Öz denetim” 2018 yılında yayımlanan Tarih Dersi

Öğretim Programı’nda yer alan kök değerler arasındadır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Çözüm Bitti.
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