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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Tarihte devletlerin kullandıkları armaları inceleyen 
bilim dalına “heraldik” denir. Seçeneklerde verilen 
diğer yardımcı bilim dallarının karşılıkları şöyledir;
- Sigilografi; mühür bilimidir
- Onomastik; yer adları birimidir
- Etnografya; toplumların örf, adet ve geleneklerini 

inceler
- Meskûkât; eski paraları inceler

2. B Asurların iki yüzyıl kadar Anadolu’da sürdürdükle-
ri ticari faaliyetler, Koloni devri (MÖ 1950-1750) ola-
rak isimlendirilir. Hâkimiyet alanlarını zamanla Doğu 
Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Suriye, Filistin ve 
Mısır’a kadar genişletmişlerdir.

3. A Jeneoloji eserleri, hükümdarların kullandıkları isim 
ve unvanlar, taht yılları şecereleri ve hanedan üyeleri 
arasındaki akrabalık ilişkilerini inceler.

4. A L. V. Ranke tarih araştırmalarında bilimsel yöntemi 
savunmuştur. Bu çerçevede B, C, D ve E seçenek-
lerinde verilenler Ranke’nin düşünceleri ile örtüş-
mektedir. A seçeneğinde verilen bilgi doğru değildir. 
Çünkü Ranke, tarih araştırmalarında öncelikle birin-
cil elden kaynakları esas alınmasını savunmuştur. 
“telif” eserler ikinci elden kaynaklardır.

5. D Ortak kutsal alanlar Paleolitik çağda görülmez. Bu 
yöndeki ilk izler bakır çağına aittir.

6. E مالزم kelimesi “mülazım” olarak okunur.

Malzeme kelimesinin yazılışı şöyledir; “مالزمه”

7. A بنأءعلیه kelimesinin doğru okunuşu; binaenaleyh ol-
malıdır. Bu kelime, bundan ötürü, bundan dolayı, bu-
nunla birlikte anlamlarına gelmektedir.

8. C ث – Peltek se (Türkçede “se” olarak okunur)

hı (Türkçedeki karşılığı “h”dir) – خ

zel (Türkçede “z” olarak okunur) – ذ

-Arapçaya özgü bir harftir. Türkçede günlük ko – ع
nuşma dilinde kullanılmaz. Kelime ve hece başında 
bir ünlü ses olarak okunur. Örneğin; عشق (aşk)

-gibi harfler de Arapça ve Farsçaya öz ء ض ظ ط
güdür.

9. B اثنین kelimesinin doğru okunuşu “isneyn” şeklin-
de olmalıdır. Arapça “iki” demektir. 1’den 10’a kadar 
Arapça sayılar şöyledir;
- Vahid
- İsneyn
- Selase
- Erbaa
- Hamse
- Sitte
- Seb’a
- Semaniye
- Tis’a
- Aşer (e)

10. B Terakota Ordusu adı verilen kalıntılar Çin uygarlı-
ğından kalmadır. Bu kalıntılar 7 bini aşkın heykelden 
oluşmaktadır ve UNESCO tarafından da koruma altı-
na alınmıştır.

11. C Salamis ve Maraton savaşları Yunan-Pers savaşları-
dır. Salamis bir deniz savaşıdır ve Yunanların galibi-
yeti ile sonuçlanmıştır. Maraton savaşı da Yunanların 
galibiyeti ile sonuçlanmıştır.
Granikos savaşı ise Büyük İskender’in Perslerle yap-
tığı bir savaştır.

12. D Danimarkalı bilgin Wambery Türk adının anlamı ola-
rak, “türemek” kelimesini kullanmıştır.
Türük; Orhun kitabelerinde
Türeli (Nizam Sahibi); Ziya Gökalp
Miğfer; Çin kaynaklarında
Devlete bağlı halk; Doerfer

13. E Mete Han, hükümranlığı döneminde doğuda Tunguz, 
güneyde Çin ve güneybatısında Yüe-çilerle savaş-
mıştır. Tunguzların Mete’nin ilk dönemlerinde Hun-
lardan toprak isteği, Tunguzlar ile savaşın en önemli 
nedenlerindendir. Mete iktidarı döneminde Hunlarla 
akraba olan Kırgız ve Töles boyları ile de mücadele 
etmiştir.

14. A İstemi Yabgu batıda Hazar Denizi’ne kadar uzanan 
bölgeyi ve buradan geçen İpek Yolu’nu denetimi altı-
na aldı. Kök Türkler, İpek Yolu mücadelesi sırasında 
bir başka Türk devleti olan Akhunlar ile karşı karşıya 
geldi. Bu mücadele sırasında İstemi Yabgu İran’da-
ki Sasani Devleti ile anlaşarak 557 yılında Akhun 
Devleti’ne son verdi.

15. A Kök Türk Hükümdarı Mukan Kağan’ın 572 yılında 
ölümü üzerine yerine Taspar (Ta-Po) Kağan geç-
ti. Onun ölümünden sonra başlayan iç karışıklıklar 
nedeniyle Kök Türkler, 582 yılında Doğu Kök Türk 
Devleti ve Batı Kök Türk Devleti olmak üzere ikiye 
ayrıldı. Doğu Kök Türk Devleti, Kie-li Kağan’ın 630 
yılında Çin’e düzenlediği bir sefer sırasında esir düş-
mesi üzerine bağımsızlığını kaybetti (MEB, 9. Sınıf, 
s.105)
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

16. B “…askerî zaferlerini önce “Gök Tengri’nin inayeti” ile 
kazanıldığının belirtilmesi ve bir askeri başarı üzeri-
ne “…Ey Gök (Tengri), sana şükürler olsun” denilme-
si, Türk hakanlarının hâkimiyetinin kaynağının ilahi 
(tanrısal) olduğunun açık kanıtıdır.

17. D Eski Türklerde “ayukı” adı verilen hükümete “aygucı” 
adı verilen görevli başkanlık etmiştir. Soru kökünde 
verilen diğer kavramların anlamları şöyledir;
- Apa; sivil memur, saray görevlisi
- Tutuk; askeri vali
- Agıcı; hazinedar
- Buyruk; bakan

18. B “Savga” bir para türü değildir. Eski Türklerde hüküm-
dar adına alınan bir vergi türüdür. Savga ayrıca bir 
tür şölen demektir.

19. E Soru kökünde verilen yazarların İslam öncesi Orta 
Asya Türk tarihi ile ilgili çalışmaları vardır.
Ahmet Taşağıl; Gök Türkler
Salim Koca; Eski Türklerde devlet geleneği ve teş-
kilat
İbn Fadlan; Seyahatname (Hazarlar ve Bulgarlar 
hakkında bilgi verir)

20. C Kâbe’nin ziyaret edildiği zilkade, zilhicce, muharrem 
ve recep aylarında kabile savaşlarına ara verilirdi. 
Buna rağmen çatışmalar Ficâr Savaşları adıyla söz 
konusu aylarda da devam ederdi.

21. A İslamiyet’in doğuşu sırasında Doğu Afrika’daki 
Habeşistan’da hüküm süren siyasi yapı Aksum Kral-
lığıydı. Habeşler önceleri Putperest iken IV. yüzyılın 
başlarında Hristiyanlığı kabul etmişlerdi.

22. C İslamiyet’i kabul eden ilk Türk hükümdarı İtil Bulgar-
ları hükümdarı Almış (Almuş) Han’dır. Abbasi halifesi 
tarafından gönderilen İslam sancağını kabul ederek 
İslam’ı benimseyen ilk Türk hükümdarı olmuştur.

23. C Gaznelilerde devlet ve hükümet işlerinin görüşüldü-
ğü divana “Divan-ı Vezaret” adı verilmiştir. Seçenek-
lerde verilen diğer divanların görevleri şöyledir;
- Divan-ı Risalet; Gaznelilerde iç ve dış yazışmalar
- Divan-ı Tuğra; Yazışma
- Divan-ı Berid; Haberleşme
- Divan-ı Arz; Askeri işler

24. B Soru kökünde eseri ve düşünceleri verilen Türk-
İslam düşünürü Edip Ahmet Yükneki’dir.

25. C Kösedağ Savaşı 1243 yılında Anadolu Selçuklu Dev-
leti ile Moğollar (İlhanlı) arasında yaşanmıştır. Bu dö-
nemde Anadolu Selçuklu tahtında II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev bulunuyordu.

26. B Nizamiye Medreseleri;
- Bağdat
- Nişabur
- Taberistan (İran sınırları içinde bir yer)
- Huzistan (İran sınırları içinde bir yer) gibi yerlerde 

şube açmıştır. Belucistan (Doğu Pakistan)’da kurul-
mamıştır.

Not: Huzistan ve Taberistan gibi Batıni hareketin 
yoğun olduğu bölgelerde Nizamiye medreselerinin 
açılması, bu okulların temel hedeflerinden birinin Ba-
tıni fikirlerle mücadele olduğunu gösterir.

27. E İsfahan Mescid-i Cuma Camisi, Büyük Selçuklu sul-
tanı Melikşah döneminde inşa ettirilmiştir.

28. A I. Haçlı Seferinde Kudüs, Fatimiler’in elinden alın-
mıştır.

29. C Tarihçi Halil İnalcık Osmanlı devletinin kuruluş tarihi 
olarak 1302 yılını kabul etmiştir. Timur Devleti’nin ku-
ruluş tarihi 1358 olduğu için yanıt C olmalıdır.

30. B Palekanon Zaferi’nden sonra Orhan Bey İznik üze-
rine yürüdü. Yalnız kalan İznik tekfuru, şehri Orhan 
Bey’e teslim etmek zorunda kaldı (1331). İznik’in fet-
hinden sonra Gemlik ve İzmit kısa bir süre sonra 
Osmanlı hâkimiyetine girdi (1337). İznik’in Osmanlı 
devletinde katılması ile Yüzyıl savaşları arasında bir 
eş zamanlılık vardır. Yüzyıl savaşları 1337-1453 ara-
sında yaşanmıştır.
- Otuz Yıl Savaşları; 1618 de başlamıştır.
- İtalya’da Rönesans XV. yüzyılın ikinci yarısından iti-

baren başlamıştır.
- Yedi Yıl Savaşları 1754 yılında başlamıştır.
- Haçlı Seferleri 1270 yılında sona ermiştir.

31. E II. Mehmet Belgrad’ı kuşatırken (1456) ümerâ ve ule-
manın engellemelerine rağmen en ön saflara atıla-
rak kahramanca savaşıp, ordugâha kadar saldıran 
düşman kuvvetlerini geri püskürttü. Fakat padişahın 
dizinden yaralanması ve askerin yorgunluğu, Belg-
rad muhasarasının kaldırılıp, ordunun geri çekilme-
sine sebep oldu. Belgrad, I. Süleyman döneminde 
fethedilmiştir.

32. B Soru kökünde “akarat” tanımlanmıştır. Doğrudan hiz-
met sunan vakıf bina ve kurumlarına “hayrat” denir.

33. B Klasik çağ Osmanlı devletinde şehirlerde güvenliği 
sağlayan bir tür gece bekçiliğine “ases teşkilatı” adı 
verilmiştir. Seçeneklerdeki diğer kavramların anlam-
ları şunlardır;
- Kapan Emini; Kapan adı verilen tek tip ürünlerin pe-

rakende satış için topladığı yerlerden sorumlu kişi
- Gospador; Hristiyan büyük toprak sahiplerine denir
- Menzil Teşkilatı; Bir tür posta teşkilatıdır.
- Mekkari Taifesi; Ticaret yolları üzerinde yük taşıma-

yı meslek haline getiren kişilerdir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

34. D Klasik çağ Osmanlı devletinde Divanıhümayun ka-
rarlarının kaydedildiği defterlere “mühimme defter-
leri” denir. Soru kökünde verilen diğer kavramların 
anlamları şöyledir;
- Tereke; miras kayıtlarının bulunduğu defterlerdir.
- Tahrir; fethedilen toprakların kaydedildiği defterler-

dir.
- Eşkâl; Devşirme çocukların kaydedildiği defterler-

dir.
- Şeriyye; mahkeme kayıtlarının tutulduğu defterler-

dir.

35. A İznik Yeşil Cami, Çandarlı Halil Paşa tarafından Mi-
mar Hacı Musa’ya yaptırılmış tek kubbeli bir camidir. 
1378 yılında inşa edilmiştir. Erken dönem Osmanlı mi-
marisinin önemli bir örneği olarak kabul edilmektedir.

36. B Klasik dönem Osmanlı tarihinde bir tayin işlemini 
veya birine vazife verildiğini gösteren ve üzerinde 
padişah tuğrası bulunan belgelere “berat” denilmiş-
tir. Seçeneklerde verilen diğer kavramların anlamları 
şöyledir;
- Ferman; padişahın yazılı emirleridir
- Buyruldu; üst düzey yöneticilerin alt mevkideki me-

murlara gönderdikleri yazılı emir
- Yasakname; Osmanlı Devleti’nde kanunlarla belir-

lenen; idari, askerî ve mali konulardaki yasakların 
çiğnenmesi hâlinde uygulanan cezaî hükümlerdir.

- Telvih; klasik dönem Osmanlı eğitim sisteminde bir 
tür umumi medrese türüdür

37. D I. İbrahim döneminde kuşatmaya alınan Girit, (1645) 
ancak 24 yıl sonra IV. Mehmet döneminde Fazıl Ah-
met Paşa tarafından fethedilmiştir.

38. A Soru kökünde Meclis-i Valay-ı Ahkâmı Adliye tanım-
lanmıştır.
- Meclis-i Umumi; 1876 yılında I. Meşrutiyetle açıl-

mış, Ayan ve Mebusan meclisi olarak ikiye ayrıl-
mıştır.

- Dar-ı Şuray-ı Bab-ı Ali; bürokratik işler için II. Mah-
mut döneminde kurulmuştur

- Dar-ı Şuray-ı Askeri; askeri işler için II. Mahmut dö-
neminde kurulmuştur.

- Usul-i Muhakemât-ı Hukukiyye; 1880 yılında çıkarı-
lan ceza kanunudur.

39. E 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Kırım’ın Osmanlı 
kontrolünden çıkışı hızlanmıştır. Kırım;
- 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız ol-

muştur.
- 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Rus yanlısı Şa-

hin Giray’ın Kırım Hanlığı kabul edilmiştir.
- 1792 Yaş Antlaşması ile Kırım’ın Rusya’ya ait oldu-

ğu onaylanmıştır.

40. E Cebeci (Edirne) Olayı ile II. Mustafa 1703 yılında 
tahttan indirilmiş, yerine III. Ahmet tahta geçmiştir.

41. B 1877’de açılan Mebusan Meclisi’nin ilk başkanı Ah-
met Vefik Paşa’dır.

42. A Fransız Büyükelçiliği tarafından çıkarılan ve Os-
manlı İmparatorluğu’ndaki ilk gazete “Le Bulletin de 
Nouvelles”dir. Bu gazete Fransız İhtilalinden hemen 
sonra ihtilal fikirlerinin yayılması için çıkarılmıştır.

43. B 25 Nisan 1915 tarihli Londra gizli antlaşmasında 
İtalya’ya vadedilen yerler arasında “Potenza” yoktur. 
Seçeneklerde verilenlerin dışında Tirollerin bir kısmı, 
İstirya, Valona, Dalmaçya adalarının bir kısmı da var-
dır.

44. C Soru kökünde hakkında bazı bilgiler verilen kadın 
kahraman Halide Edip’tir. Halide Edip, İzmir’in işgali 
üzerine İstanbul’da düzenlenen Sultan Ahmet Mitin-
ginde yaptığı konuşma ile de tanınmıştır.

45. B General Harbord başkanlığında hazırlanan “Yakın 
Doğu’da Hakikatler” adlı rapor ile Millî Mücadele’nin 
amacı ve gerekliliği dünya kamuoyuna anlatılabil-
miştir. Harbord, Sivas’ta Mustafa Kemal ile de gö-
rüşmüştür.

46. C “İmroz ve Bozcaada Türkiye’ye, Meis adası ve çevre-
sindeki adalar Yunanistan’a bırakılacaktır” şeklinde 
verilen madde doğru değildir. İmroz (Gökçeada) ve 
Bozcaada Türkiye’ye verilmiştir. Meis adası İtalya’ya 
bırakılmış, Meis adası etrafındaki adalar için ise 
Lozan’da bir karar alınmamıştır.

47. B Atatürk Dönemi’nde programlı bir sanayileşme ham-
lesi gerçekleştirebilmek için 1932 yılının sonlarından 
itibaren beş yıllık bir sanayi planı hazırlıklarına baş-
landı. 1933 yılında ise sanayi yatırımlarının finans-
manı için Sümerbank kuruldu.

48. B Atina İtilafnamesi 1926 yılında Nüfus Mübadelesi sü-
recinde imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile 
taraflar arasında azınlık mallarına el koymak sorunu 
çözülmüştür.
- Hatay’a sancak statüsünün verilmesi (1938)
- Boğazlar komisyonunun kaldırılması (1936)
- Balkan Antantının imzalanması (1934)
- Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz Paktı’nın oluş-

turulması (1936)

49. A Napolyon Bonapart 1805 yılında yaşadığı Trafalgar 
Bozgunundan sonra İngiliz ekonomisi baltalamak 
için “kara ablukası”nı başlatmıştır. Böylece İngiliz 
mallarının Avrupa’ya girmesini önlemek istemiş, an-
cak bu konuda pek başarılı olamamıştır.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

50. A Westphalia Antlaşması, birçok devlet temsilcisinin 
bir araya gelip imzaladıkları tek bir antlaşma değildir. 
Habsburg elçilerinin Fransa ve İsveç’le ayrı ayrı im-
zaladıkları ikili antlaşmalara verilen genel bir isimdir.
1815’teki Viyana Kongresi’nde uygulanacak olan 
“Konferans Diplomasisi” için Westphalia Antlaşması 
bir esin kaynağı olmuştur.

51. E 1830 İhtilalleri Fransa’da başlamış ve Avrupa’ya ya-
yılmıştır. Bu ihtilallerin bazı sonuçları şöyledir;
- Avrupa’da birçok ülkede liberaller iktidara geldi
- Belçika Hollanda’dan ayrıldı
- İsveç ve Norveç krallıkları birbirinden ayrıldı
- Milliyetçi (ulusçu) akımlar güçlendi

52. D İtalyan siyasi birliğine öncülük eden kent devle-
ti Piyemonte’dir. Piyemonte bu süreçte 1853-1856 
yılları arasında yaşanan Kırım savaşına Fransa’nın 
yanında katılmıştır ve siyasi birliğin sağlanması sü-
recinde Fransa’nın desteğini almayı hedeflemiştir.

53. C Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile ilk defa ya-
bancı devletlerin (İngiltere ve Hollanda) ara buluculu-
ğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu kabullenme 
bir zamanlar hiçbir devleti kendisi ile eşit görmeyen 
Osmanlı için önemli bir itibar kaybıdır. Aynı zamanda 
ilk büyük toprak kaybının da yaşandığı Karlofça Ant-
laşması ile Osmanlı Devleti, bir daha toparlanama-
yacağı uzun bir savunma dönemine girmiştir. (MEB, 
11.sınıf, 2019)

54. B Protestanlarla Alman imparatoru arasında yirmi beş 
yıl süren bir savaş sonrasında 1555’te Augsburg 
(Ogsburg) Antlaşması imzalanmıştır.
Bu antlaşma ile Protestan mezhebi ve kilisesi 
Almanya’da resmen tanınmıştır. Augsburg Antlaş-
ması ile Almanya’daki prenslere istediği mezhebi 
seçme özgürlüğü verilmiş ve Lutherci prenslerle Ka-
tolik prensler arasında barış sağlanmaya çalışılmış-
tır. Halk ise ya bağlı bulunduğu prensin mezhebine 
girmiş ya da zorunlu olarak göç etmiştir.

55. B 24 Ekim 1929 yılında yaşanan ekonomik kriz (kara 
Perşembe) öncelikle “liberal” bir krizdir. Yani bu doğ-
rultuda kriz sonrasında liberal ekonomiler değil, dev-
letçi ekonomik sistemler itibar kazanmıştır.
Not: Kliring, ülkeler arasındaki ödemelerin malla ya-
pılmasını öngören ticaret antlaşmalarının bir türüdür.
Kliringde anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihra-
cat işlemleri döviz kullanılmadan mahsup ve takas 
yoluyla ve kliring kurumları aracılığıyla gerçekleşti-
rilir. Kliring kurumları merkez bankası ya da kliring 
ofisidir.

56. D Soru kökünde hakkında bilgiler verilen siyasi lider  
Yaser Arafat’tır.

57. A Süveyş Krizinde Arap dünyasında prestij kazanan 
Mısır, Camp David Antlaşmasında imzacı devlet ol-
muştur. Bu süreçte Mısır lideri Enver Sedat’tı. Arap 
ülkeleri Mısır’ı Filistin davasına ihanet etmekle suçla-
dılar. Bu antlaşmaya tepki olarak 18 Arap devleti Mı-
sır ile ilişkilerini kesti.

58. A 1964 yılında ABD Başkanı Johnson, “Johnson Mek-
tubunu” başbakan İsmet İnönü’ye göndererek olası 
bir Kıbrıs harekâtının önüne geçmiştir.

59. B 1948 yılında Millet Partisi Mareşal Fevzi Çakmak ta-
rafından kurulmuştur.
Not: Nuri Demirağ 1945 yılında Milli Kalkınma 
Partisi’ni kurmuştur.
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu 1955 yılında Hürriyet 
Partisini kurmuştur.
Hikmet Kıvılcımlı 1954 yılında Vatan Partisini kur-
muştur.

60. D Buhara, Semerkant ve Maveraünnehir gibi tarihi şe-
hir ve bölgeler günümüzde Özbekistan sınırları için-
dedir. 

61. A Soruda bazı özellikleri verilen eğitimci Satı Bey’dir. 
Satı Bey 1919 yılında Suriye’ye gitmiş ve Faysal hü-
kümeti döneminde Eğitim Bakanlığı görevine getiril-
miştir.

62. B Öğretim ortamını zenginleştirmek ve öğrenmeyi so-
mutlaştırmak amacıyla çeşitli araçlar yardımı ile 
öğretim materyalleri kullanarak öğretimin gerçek-
leştirilmesine “çoklu ortam” adı verilir. Çoklu ortamın 
kullanılması;
- öğrencinin ilgili çeker
- öğrenilecek konunun görsel veya işitsel uyarılarla 

desteklenmesi ile öğrenme kolaylaşır
- ezberciliği önler
Not: çoklu ortam araçları; fotoğraf, video, gazete, re-
sim, harita vb

63. B ahlaki gelişimi;
- gelenek öncesi evre,
- geleneksel evre,
- gelenek sonrası evre
Şeklinde ayıran bilim insanı Kohlberg’tir. Ona göre 
bireyin ahlaki ikilemde kullandığı çözüm yolları 
önemlidir. Böyle bir süreçte öğretmen, uygun örnek-
ler vererek öğrencinin bu süreci atlatmasını sağla-
malıdır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

64. A Soru kökündeki durum öğrencinin “neden sonuç iliş-
kisi kurma becerisine” örnektir.
Çünkü bir olayın sonuçları veya oluşturduğu etkiler, 
başka bir olay veya olgunun ortaya çıkmasına yol 
açabildiği gibi olayın yönünün veya kapsamının be-
lirlenmesine de sebep olabilmektedir. Öğrencilerin 
geçmişteki olay ve olgular arasındaki ilişkileri keş-
fedip bu ilişkileri göz önünde bulundurarak geçmişe 
bakmaları tarihi bilgiyi kendi özgün bağlamında de-
ğerlendirebilmeleri açısından önem arz etmektedir.

65. E Öncüllerde verilenler Tarih Dersi Öğretim Prog-
ramının işlevsel bir biçimde kullanılabilmesi için 
öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar ara-
sındadır.

66. C Tarih dersinde film kullanılmadan önce dikkat edil-
mesi gereken öncelikli husus bir film kontrol listesi 
hazırlamaktır. Zira her filmin öğrenciye gösterilmesi 
uygun olmayabilir. Bu nedenle filmin öğrencinin yaş, 
yetenek ve ilgi seviyesine uygun olup olmadığı belir-
lenmelidir.

67. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilim insanları 
Osmanlı tarihi ile ilgili yaptıkları çalışmalarla tanın-
mışlardır.
Ahmet Taşağıl ise Orta Asya Türk tarihi ile ilgili yap-
tığı çalışmalarla tanınmaktadır.

68. B Hababam Sınıfı’ndaki Kel Mahmut karakteri, ders 
kitabına bağımlılığı, öğrencilerini bir şekilde not ile 
korkutması gibi özelliklerden hareket ile gelenekçi-
klasik öğretmen tipidir.

69. A Olguları ve insanların eylemlerini zaman, tarihsel 
mekân, uzun vadeli gelişmeler ya da belirli olaylar 
bağlamında konumlandırma becerisine tarihsel bağ-
lamlaştırma denir.
Tarihsel bağlamsallaştırma, belirli tarihsel olguyu ta-
nımlamak, karşılaştırmak, açıklamak ya da değer-
lendirmek için çevreleyen koşullar ya da gerçekler 
bağlamını oluşturmaktır.
Tarihsel muhakeme becerilerinin en önemlisi olarak 
görülmektedir.
Örneğin, 1930’lardaki Almanya ile ilgili yeterli tarih-
sel bağlam bilgisine sahip olan öğrenciler; tarihi bir 
karakterin işsiz kalma korkusu gibi duyuşsal bağlara 
ve anlaşılabilir duygulara dayanan eylemlerini (örne-
ğin Hitlere oy verme) başarılı bir şekilde açıklayabilir. 

70. D I. öncülde verilen “diğer bakış açılarını göz önünde 
bulundurma ve dinleme” tarihsel empatinin “duyuş-
sal (duygu)” boyutudur.

71. D A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler soru-cevap 
yönteminin faydaları arasındadır. Ancak D seçe-
neğinde verilen durum soru-cevap tekniği ile ilgili 
değildir. Öğrenme sürecinde “mekânı algılama be-
cerisinin” gelişmesi için öğrencinin mekânla ilgili çi-
zimleri görme, (örneğin harita) veya o yere bizzat 
gitme  (gezi düzenlemek), mekâna ait okumalar yap-
ma yolları ile gelişir. 

72. B Tarihi olayları, olayın yaşandığı dönemin koşullarına 
göre inceleme ve yorumlamaya Historizm (tarihselci-
lik) denir.

73. A Bir öğrencinin tarihsel belge veya metnin yazarını ve 
kaynağını belirtmesi “tarihsel kavrama” becerisine 
sahip olduğunu gösterir.
Bu beceriye sahip bir öğrenci ayrıca;
- tarihsel metnin gerçek anlamını kavrar
- tarihsel olgu ve görüşleri ayırt eder
- tarihsel metinleri hayal gücünü kullanarak okuyabi-

lir
- görsel ve sayısal verileri kullanır

74. C C seçeneğinde verilen; “Ölçme ve değerlendirme 
uygulamalarının etkililiğini sağlamada öncelik öğ-
retmen ve eğitim uygulayıcılarından değil, öğretim 
programlarının teknik ve bilişsel altyapısından bek-
lenir” ifadesi doğru değildir. Zira ölçme ve değerlen-
dirme uygulamalarının etkin olmasında öğretmen 
öncelikli unsurdur. Bu noktada özgünlük ve yaratıcı-
lık öğretmenden beklenen temel özelliktir.
Seçeneklerde verilenlerin dışında;
- Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “his-

setme (duygu)” ve “yapma (eylem)” için de verilir; 
dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul 
edilemez.

- Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır.
- Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, 

tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zamanla de-
ğişebilir.  (MEB, TDÖP, s. 8)

75. A “Veziriazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1683 
yılında Viyana’yı kuşatmasaydı, devletin yıkılışı ge-
cikir miydi? sorusu “Hipotetik yani Varsayımsal” bir 
sorudur. Bu soruda Merzifonlu’nun Viyana’yı kuşat-
maması durumunda farklı gelişmelerin yaşanacağı 
hipotezi ileri sürülmektedir.

Çözüm Bitti.
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