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ÇÖZÜMLER

1.

B Sümerlerde okullara “tablet evi” adı verilmiştir.

C seçeneğinde verilen “meyyit” kelimesinin çoğulu Türkçe kurallara göre – lar /-ler eki kullanılarak
yapılmıştır.

Seçeneklerde verilen diğer kavramların anlamları
şöyledir;

•• Potern; Hititlerde bir tür yeraltı geçidi
•• Mastaba; eski Mısır’da bir tür mezar
•• Güneş Kursu; Hitit sembolü
2.

C Roma Dönemi’nden kalan “Colosseum”, bugün

3.

C Soruda verilen bilgiler incelendiğinde antik bir

4.

İtalya’da Roma şehrindedir.

MURAT YAYINLARI

•• Karum; Asurlarda bir tür ticaret merkezi

şı’ında Roma ordusu, Germanlar tarafından pusuya düşürüldü ve tarihinin en büyük yenilgisini aldı.
Roma ordusuna Varus, German ordusuna ise Arminius komuta ediyordu. Tuzağa düşen Roma
ordusunun 17, 18 ve 19. Lejyonları imha edildi. Varus intihar etti. Roma ordusu 25 bin üzerinde kayıp verdi.

Necip Asım; Orhun Yazıtlarını Türkiye’de ilk kez
yayımlamıştır.

8.

A Soruda zaid (ekleme) harfler tanımlanmıştır.

Zaid
ْ hafler;  ى-  و-  ه-  ن-  م-  س-  ت-  ا-  أÖrneğin
“ = ُحك ْمhükm” kelimesinden hakim, ahkam, hakem, istihkam gibi kelimeler türemiştir.
İlletli harfler (ى،و،)ا

C

Bu savaş Alman tarihinde son derece önemli bir
yere sahiptir.

13. D Roma İmparatorluğu’nun kuruluş efsanesini an-

latan destan Aeneis’tir. Romalı ozan Virgilius tarafından aktarılan destanda, Remüs ve Romulus
adlı iki çocuğun dişi bir kurt tarafından emzirilmesi
hikaye edilmektedir.

14. C XIII.
MURAT YAYINLARI

7.

yaklaşımı Annales’tir. Fransa’da Annales Dergisi
çerçevesinde toplanan bir grup tarihçi ve düşünür,
XX. yüzyıl tarih yazımını temelden etkileyecek olan
bir yaklaşımın öncülüğünü yaptılar. Önemli temsilcileri, Marc Bloch, Lucien Febvre, Halil İnalcık…

 جماذي االولifadesi “Cemaziye’l evvel” şeklinde
okunur ve Hicri yılın beşinci ayıdır. Miladi takvimde Mayıs ayına denk gelmektedir.

12. A MS. I. yüzyılın başında Teotuburg (Varus) Sava-

Muharrem Ergin; Orhun Kitabeleri adı eserini
1970 yılında yayımladı

A Fransız Tarih Devrimi olarak kabul edilen tarih

10. E

Frig uygarlığı Kimmer ve İskit baskısı ile yıkılmıştır.

yayımladı

6.

 مخابرهkelimesi “ muhabere” olarak okunur. Muhabere yazışma, haberleşme demektir.

dur.

E Kazım Mirşan; Yazıtların okunamayan bölümlerini

A II. Babil Devleti “Kalde” olarak da anılmıştır.

A

9.

11. A B, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğru-

kazı yapıldığı (arkeoloji), bu kazıda bir tür dikili
taşta yazıya rastlanıldığı (paleografya – epigrafi) ve elde edilen buluntu ile ilgili bir tarih verildiği
(kronoloji) anlaşılmaktadır. Ancak kazı sürecinde
“meskûkât - nümizmatik (para bilimi)” ile ilgili bir
bilgiye yer verilmemiştir.

5.

Diğer seçeneklerde ise Arapça kurallar kullanılarak yapılmıştır.

yüzyılda
yazdığı
seyahatnamesinde
Anadolu’yu “küçük Türkiye”, Orta Asya’yı ise
“büyük Türkiye” olarak adlandıran seyyah Marco Polo’dur. M. Polo’nun XIII. yüzyılın ortasında
(1254) dünyaya geldiği düşünülmektedir. 1260 1269 yılları arasında düzenlediği seyahatler sürecinde Moğol imparatoru Kubilay ile görüşmüştür.

15. A 717 yılında Emeviler İstanbul’u kuşattıklarında

Hazar Türkleri, Bizans’ın isteği üzerine Kafkasları aşarak Azerbaycan’a girdiler. Fakat İslâm
kuvvetleri tarafından geri püskürtüldüler. Bizans
İmparatoru III. Leon’un (717-741) oğlu ve halefi V.
Konstantinos daha sonra Irene adını alan Çiçek
adlı bir Hazar prensesiyle evlendi; bu prensesten doğan oğlu IV. Leon (775-780) tarihte “Hazar
Leon” lakabıyla meşhur olmuştur. (İslam Ansiklopedisi)

 ; ميتلmeyyitler (ölüler)
 ; دولdüvel (devletler)
 ; كفارKüffar (kafirler)
 ; اوقافEvkaf (vakıflar)
 ; اصحابAshab (Sahipler)
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16. C Soru kökünde “Kızılelma” tanımlanmıştır. Türkle-

24. C “Şurta” bir hâkimiyet sembolü değildir. İslam dev-

rin Kızıl Elma ülküsü, sabit ve belirli bir kavram
veya yer değil, soyut bir ülkü kavramıydı. Bu nedenle her dönemin kültürü, o dönemin Kızıl Elma
ülküsünü belirlerdi

letlerinde bir tür “polis teşkilatı”dır.

•• Tabl; davul, nevbet

•• Gaşiye; eyer örgütü

•• Çetr; bir tür saltanat şemsiyesi

Kızıl Elma düşüncesi, uzun vadeli stratejiler oluşturulmasında ve yeni hedefler belirlenmesinde
önemli bir yere sahipti.

•• Ordu millet; eli silah tutan herkesin asker sayılması
•• Ülüş; hükümdarın maddi olanağı paylaştırması

•• Kut; Tanrının yönetme yetkisini bir aileye verdiğine olan inanç
Uyarı; kut, ülüş, küç Tanrı vergisi güç ve yeteneklerdir.

MURAT YAYINLARI

•• Cihat; İslami dönemde, din adına yapılan savaşlar.

•• Asa; bir tür kutsal sopa

18. B 2019 yılında “Altın Elbiseli Adam Zırhı” Anadolu

•• Gazneliler (963 – 1187)

•• Büyük Selçuklu (1040 – 1157)

revak, eyvan, portal, kabartma, geometrik şekiller
kullanılmıştır.

Anadolu Medeniyetler Müzesi Ankara’dadır.

Minyatür kâğıda yapılan bir tür resim sanatıdır.

Revak; yapının ön yüzünde bir kenar dizisi ile dışa
açılan üstü örtülü uzunlamasına mekândır.

19. A Kalahari Çölü, Güney Afrika’dadır.

Eyvan; üç tarafı kapalı bir tarafı açık avluya bakan kısım

20. E Verilen öncüller Mete Han dönemi gelişmelerin-

dendir.

Portal; ana kapı, taç kapı

Mete, MÖ 209 yılında Hun tahtına oturduktan hemen sonra düzenli Türk ordu sistemini kurmuştur.
Ayrıca tüm Türk boylarını tek bayrak altında toplamıştır. (..ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi
birleştirdim; şimdi onlar Hun oldular)

28. A İbn Sina’nın adı aydaki bir kratere verilmiştir.

Mete MÖ 200 yılında Paiteng antlaşması ile Çin’i
vergiye bağlamıştır.

29. B Osmanlı Devleti 1392 yılında yaşanan Kırkdilim
MURAT YAYINLARI

ile Franklar arasında yaşanmıştır. Bu savaşta Avrupa’daki İslam ilerleyişi durmuştur. Bu savaş bazı
kaynaklarda “Balat ’üş Şüheda” olarak geçmektedir.

•• Karahanlılar (840 – 1212)

27. D Türk - İslam mimarisinde; hat, ahşap, tuğla, alçı,

Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmek üzere geçici olarak Türkiye’ye getirilmiştir.

22. B Puvatya Savaşı 732 yılında Emevi İslam ordusu

•• Eyyubiler (1171 – 1250)

dönemine aittir.

etrafındaki kurmay heyettir.

rilmiştir.

ren bir Türk devletidir.

26. B Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi Mengücek Beyliği

17. D Yortuğ bir oğuz boyu değildir. Savaşlarda Kağan’ın

21. A Soru kökünde Meşşaiyye ekolünün özellikleri ve-

25. C Babürler 1526 – 1858 tarihleri arasında hüküm sü-

Savaşı’nda Kadı Burhaneddin Beyliğine yenilmiştir. Bu savaşta şehzade Ertuğrul şehit düşmüştür.
Kırkdilim Savaşı I. Bayezit Dönemi’nde yaşanmıştır.

30. E Hint Deniz Seferleri 1538 – 1553 tarihleri arasında

yaşanmıştır. Bu seferlere komuta eden ünlü denizciler şunlardır;
I.Hint Seferi; Süleyman Paşa
II. Hint Seferi; Piri Reis

23. E Gürcü seferinde esir düşen Mengücek Hükümda-

III. Hint Seferi; Murat Reis

rı Fahreddin Behramşah’tır. Selçuklu Ordusunun
Avnik yakınlarında yenilmesi üzerine Behramşah
esir düştü. Ancak Gürcüler tarafından serbest bırakıldı.

IV. Hint Seferi; Seydi Ali Reis

Uyarı; Gedik Ahmet Paşa II. Mehmet Dönemi denizcilerindendir.
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31. A Soru kökünde “tezkeresiz tımar” tanımlanmıştır.

38. C “Şark Meselesi” bir diplomatik terim olarak ilk kez

Viyana Kongresi’nde Rus Çar’ı Alexander tarafından kullanılmıştır.

Tezkereli Tımar; Beylerbeyi tımara hak kazanmış kişinin eline bir tezkere verip, tayinini merkeze teklif eder ve tayin beratı İstanbul’dan verilirdi.

Bu mesele I. Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı
Devleti’nin topraklarına sahip olmak isteyen emperyalist güçlerin politikası olmuş ve bu güçler
Sevr Antlaşması ile amaçlarına ulaşmak istemiştir.

Serbest Tımarlar; Bu tür tımarlar idari ve mali birtakım imtiyazlara sahiptir.
Serbest Olmayan Tımarlar; vergileri bağlı bulundukları Sancakbeyi ve Subaşı ile paylaşmak durumunda kalınan tımarlardır.

32. B Soruda “tağşiş” tanımlanmıştır.

•• Mekkâre; ticaret yolları üzerinde taşımacılık yapan kişiler
•• Sarraflık; bir tür kuyumcu

MURAT YAYINLARI

Hizmet Tımarı; geliri saray hizmetlilerine ayrılan
topraklardır.

39. A 1827 yılında Londra Protokolünü imzalayarak Os-

•• Hirfet; saray sanatkârları

•• Fransa
•• Rusya

Bu devletlere ait gemiler 1827 yılında Navarin’de
Osmanlı - Mısır donanmasını batırmıştır.
deki İlkokullara karşılık gelmektedir. Bu da klasik
dönem Osmanlı eğitim sistemindeki Sıbyan Mektepleri ile örtüşür.

33. C Gabyarlar; Osmanlı donanmasında yelkenleri

Hariç; ilk medrese

açan ve muhafaza eden kişilerdir.

Dahil; orta medrese

34. E Osmanlı padişahları divanı hümayunda, sefere

Sahn, yüksek medrese

giderken, ava giderken, Cuma namazı çıkışında
halkın şikâyetlerini dinleyebilirdi.

Enderun; bir tür saray okulu
41. C Memur alımı sırasında din ve mezhep ayrımı gö-

35. A Cezayir-i Bahri Sefid Beylerbeyliği I. Süley-

zetilmemesi ve liyakate dikkat edilmesi, Islahat
Fermanı’nda kabul edilen bir ilkedir.

man Dönemi’nde kurulmuştur. Kaptanıderyaların başında bulunduğu Beylerbeyliğinin merkezi
Gelibolu’ydu. Barbaros Hayrettin Paşa bu Beylerbeyliğinin başına ilk atanan kişidir.

42. D Mustafa Kemal Suriye Cephesinde İngiltere ku-

36. E Öncüllerde verilen gelişmeler mali – ekonomik

MURAT YAYINLARI

sistemin bozulmasında etkili olmuştur.

•• Uzun süren savaşlar da mali durumu etkiler. Zira
savaşın uzaması giderleri de artıracaktır. Örneğin
Girit adası XVII. yüzyılda 24 yıllık bir kuşatmadan
sonra ancak fethedilmiştir.

•• İngiltere

40. D XIX. yüzyılda açılan İptidai Mektepleri günümüz-

•• Sayd-ı Mahi; balıkçılık ile uğraşanlardan alınan
vergi

•• Sık padişah değişikliği sayıları gittikçe artan kapıkulu ordusuna cülus bahşişi ödenmesini gerektirmiştir. Bu ödemeler devletin mali yükünü
artırmıştır.

manlı Devleti ile Yunan isyancılar arasında ateşkes imzalanmasını ve sonrasında Yunanistan’a
bağımsızlık verilmesini devletler;

37. B II. Katerina’nın genel olarak “Yunan (Grek) Proje-

si” olarak bilinen bu emeliyle Osmanlı topraklarının paylaşılması ve eski Bizans’ın canlandırılması
amaçlanmıştır.

şatması altında, 7. Orduyu Şeria Nehri’nin doğusuna alma kararı ile orduyu imhadan kurtarmış ve
Eylül 1918’ de kendisine gösterdiği başarıdan dolayı ve 7. Ordu’yu imhadan kurtardığı için “Fahri
(onursal) Yaverlik” unvanı verilmiştir. “Padişahın
Onursal Yaveri” anlamında olan bu unvanı Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu Komutanı iken kullanmaya başlamıştır: “Fahri Yaver-i Hazreti Şehriyari 7.
Ordu Kumandanı M. Kemal.

43. D Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 tari-

hinde Osmanlı Devleti adına Rauf Orbay, Sadullah Bey ve Reşat Hikmet tarafından imzalanmıştır.
Hadi Paşa, Sevr’i imzalayan isimlerden biridir.
Mondros Ateşkesi İtilaf devletleri adına İngiliz
Amiral Calthorpe tarafından imzalanmıştır.

44. D Le Pays, Hadisat ve Albayrak gazeteleri Şark Vi-

Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasını sadece II. Katerina değil Avusturya İmparatoru II. Joseph de
istemiştir. Planlarını gerçekleştirmek için iki lider
1780’de Avusturya’da bir araya gelmiş ve aldıkları
kararları imzalamışlardır.

layetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından
çıkarılmıştır. Le Pays Gazetesi Fransızca yayımlanmıştır.
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45. B Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Heyetinin bas-

52. A Soruda bahsedilen gelişmeler “Setif Katliamı” ola-

kısı ile Damat Ferit Paşa hükümeti devrilmiş, yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Bu
değişiklik Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti
karşısındaki siyasi başarısı olması açısından da
ayrıca önemlidir.

rak anılmıştır.

•• Hocalı Katliamı; Ermeni askeri birliklerinin 26
Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Hocalı
Kasabası’na yaptıkları saldırıdır
•• Sabra ve Şatilla Katliamı; İsrail’in bir Filistin toplama kampına yaptıkları silahlı saldırıdır.

kara Seferi” olarak nitelendirdikleri savaş Kütahya
Eskişehir Savaşı’dır. Bu savaşta iyi takviye edilen
Yunan ordusu Ankara yakınlarına kadar ilerlemeyi
başarmıştır. Kütahya Eskişehir Savaşı, TBMM’nin
aldığı ilk ve tek ağır yenilgidir.

47. A Soru kökünde tanımlanan bildiri 9 Umde (İlke) ola-

rak adlandırılmıştır. Bu ilkeler Halk Fırkası Programının temelini oluşturmuştur. Bu ilkeler;

MURAT YAYINLARI

46. C Milli Mücadele yıllarında Yunanlıların “Büyük An-

•• Ulusal egemenliğe bağlılık
•• Güvenlik

54. D Küba Buhranı 1962 yılında yaşanmıştır.

Washington Deniz Silahsızlanması Antlaşması
1922 yılında imzalanmıştır.

•• Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (1972)

•• Askerlik hizmetlerini düzenleme

•• Eşik Antlaşması (1974)

•• Bürokraside reform

55. A Türkiye’nin Ermenistan ile iyi ilişkiler kurma isteği

•• Ekonomide kişisel girişimlerden yararlanılması

2007 yılı itibarıyla daha da hızlanmış ve Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi’nin Türkiye tarafından
restore edilmesi, Erivan-Antalya uçak seferlerinin
başlatılması gibi adımlar atılmıştır. 2008 yılında
ilişkileri normalleştirmek için “Peynir Diplomasisi” ve “Futbol Diplomasisi” olarak adlandırılan süreçler yaşanmıştır. Atılan bütün adımlara rağmen
hedeflenen sonuçlara ulaşılamamış, iki ülke arasındaki ilişkiler Ermeni yönetiminin Türkiye karşıtı
diasporaya verdiği destek ile 2011 yılının sonlarına doğru duraksamıştır. (MEB, ÇTDT, s. 198)

•• Hukukta reform

48. C Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında ku-

rulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet
partisidir.

•• Parti cumhuriyetçilik ilkesini, dolayısıyla “ulusal
egemenlik” ilkesini savunmuştur.

•• Parti “âdem-i merkeziyet” yani “yerinden yönetim”
ilkesini benimsemiştir. Bu durumda merkeziyetçilik ilkesini Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası savunmamıştır.

56. C Amerika, Alaska’yı 1867 yılında Rusya’dan satın
MURAT YAYINLARI

yaşanmıştır. Bu savaşta Çin yenilmiş, İngiltere ve
diğer Avrupalı devletlerle ticaret anlaşması imzalamak zorunda kalmıştır. 1856 yılında ikinci Afyon
Savaşı olarak bilinen savaşlar yaşanmış, bu savaşta da Çin yenilgiye uğramıştır. Savaş sonunda
Çin’de afyon ticareti yasallaştı.

kesi” ile sona eren savaş Kore Savaşı’dır. (1953)

•• Deniz Dibi Antlaşması (1971)

•• Ekonomik ve sosyal alanda kalkınma

49. A 1839-1842 Afyon savaşı Çin ve İngiltere arasında

53. E Soğuk Savaş Dönemi’nde “Panmunjom Mütare-

•• Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (1968)

•• Saltanatın kaldırılması kararının değişmezliği

•• Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizm yani serbest piyasa sistemini savunmuştur.

•• El Nakba; Filistinlilerin İsrail’in kurulduğu 14
Mayıs’tan sonraki günü (15 Mayıs) “büyük felaket” olarak adlandırmalarıdır.

almıştır. Bu süreçte;

•• Louisiana Fransa’dan,
•• Florida İspanya’dan,

•• Kaliforniya Meksika’dan satın alınmıştır.
57. A 1793 yılında İngiltere’nin desteği ile başlayan ve

bastırılması sırasında gösterdiği başarıdan dolayı
Napolyon’un 24 yaşında generalliğe terfi ettiği isyan “Toulon”dur.

50. B İlk uzay istasyonu 1971 yılında Rusya tarafından

uzay yörüngesine yerleştirilmiştir.

58. B XVI. Louis’in Etats Generaux adlı meclisi dağıtma-

sı ihtilali tetiklemiştir. Bu meclis Yüzyıl Savaşları
sırasında halktan vergi toplamak için kurulmuştu
ve uzun süredir toplanmıyordu.

51. B Soruda bazı özellikleri verilen film Modern

Zamanlar’dır. Chaplin, Büyük Diktatör filmi ile faşizmi eleştirmiştir.
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59. A Westphalia Antlaşması, birçok devlet temsilcisi-

70. C Öğrencilerin, yazılı tarihin bir insan yapımı oldu-

60. C V. yüzyılda (439) Kuzey Afrika Vandallar tara-

fından tamamen istila edilerek ele geçirilmiştir.
Romalılar Kuzey Afrika’yı ancak VI. Yüzyılın ilk yarısında ünlü Romalı komutan Belisarios’un çabaları ile ele geçirmişlerdir.

61. E “Bireylerin işlerine ait bağlam ve şartların farkında

olabilmeleri ve iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için
aynı zamanda iş hayatında desteklemek” İnisiyatif
alma ve Girişimcilik kapsamında yer almaktadır.

MURAT YAYINLARI

nin bir araya gelip imzaladıkları tek bir antlaşma
değildir. Habsburg elçilerinin Fransa ve İsveç’le
ayrı ayrı imzaladıkları ikili antlaşmalara verilen genel bir isimdir.
1815’teki Viyana Kongresi’nde uygulanacak olan
“Konferans Diplomasisi” için Westphalia Antlaşması bir esin kaynağı olmuştur. (MEB, 11. Sınıf,
s. 27)

ğunu ve dolayısıyla geçmiş hakkındaki birçok yargının geçici ve tartışılabilir olduğunu anlamalarına
olanak veren tarihsel düşünme becerisi “Tarihsel
Sorgulamaya Dayalı Araştırma Becerisi” dir. Bu
süreçte dikkatli bir araştırmanın geçmişle ilgili sorunların üzerindeki sis perdesini kaldırabileceğini
ve daha önce ortaya atılmış iddiaları çürütebileceğini kavrayacaklardır. Sorgulamaya dayalı tarihsel
araştırmaya etkin olarak katılan öğrenciler tarihçilerin geçmişi neden sürekli yeniden yorumladıklarını anlayacaklardır.

71. B Soruda verilen görüşler J. Friedrich Herbart’a ait-

tir. Herbart 1841 yılında hayatını kaybetmiştir. Tarihi konularla ilgili görsel materyallerin, haritaların,
tarih şeridinin kullanılmasının önemi üzerinde de
durmuştur. Tarih eğitiminde senkronizmin önemine de vurgu yapmıştır.

62. C “Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi,

sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerinden
bağımsız değerlendirilmesi” ifadesi doğru değildir.
Çünkü tarihi olaylar meydana geldikleri dönemin
koşullarından bağımsız ele alınamaz.

72. D

•• Benim Adım Kırmızı - Orhan Pamuk (Osmanlı Dönemi Minyatür sanatını dönemin gelişmeleri çerçevesinde ele almıştır)

63. A Soruda “tarihsel empati”nin tanımı yapılmıştır.

•• Kemal Tahir - Kurt Kanunu (1926 yılında Atatürk’e
yönelik İzmir suikast girişimini konu almaktadır.

64. D ATESE’deki en eski tarihli belgeler Kırım Savaşı

(1853 - 1856) ve dönemine aittir.

•• Ernest Hemingway - Çanlar Kimin İçin Çalıyor (İspanya iç savaşı sırasında faşistlerle savaşan bir
Amerikalıyı konu almaktadır.)

65. B Ferhat Paşa Antlaşması (1590)

••
••
••
••

Haçova Muharebesi (1596)
Zitvatoruk Antlaşması (1606)
Serav Antlaşması (1618)
Bahçesaray Antlaşması (1681)

•• Ahmet Hamdi Tanpınar - Sahnenin Dışındakiler
(Eser, Kurtuluş Savaşı’nı konu almıştır)

•• Yaşar Kemal - Ağrı Dağı Efsanesi (Bir aşk romanıdır)
73. C K. Egan’a göre;

66. B Tarih öğretmeni Kamil Bey’in, dersini coğrafya ve

67. B Tarih projeleri B seçeneğinde ileri sürülen yargı-

nın tersine, bilginin yegâne veya en önemli kaynağının öğretmen değil, öğrencilerinin çabası ve
yaratıcılığı olduğunu gösterir.

68. A Soruda verilen örnekte “Tekzip (Çürütme) Metin-

0 - 3 yaş arasındaki dönem; Somatik
4 - 9 yaş arasında dönem; Mitsel

9 - 15 yaş arasındaki dönem; Romantik
MURAT YAYINLARI

edebiyat ile ilişki kurarak işlemesi eklektik tarih
öğretmeni tipine daha yakındır. Bu öğretmen, öğrencilerin ilgisini çekmek için kolay uygulanabilir
bir oryantasyon yapar. İşlevsel etkinliği vurgularlar. Bu açıdan pragmatik bir yaklaşımı benimsedikleri savunulabilir.

leri yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını çürütmeye
yönelik örnekler verilerek yapılan yanlışın farkına
varmaları hedeflenir

69. E Soruda verilen örnekte “panel” tekniği kullanıl-

15 - 20 yaş arasındaki dönem; Felsefi

20 + yaş ve üzeri dönem; İronik evredir.
74. A Sorunun cevabı “genelleme”dir. Çünkü öğrenci

birden fazla Osmanlı hükümetinin işgal güçleri ile
işbirliği içinde olmasından hareketle, bütün Osmanlı bürokrasisinin de aynı durumda olduğunu
sanmaktadır. Ancak tersine Osmanlı bürokrasisinden (asker - sivil) çok sayıda insan da Milli Mücadelenin doğrudan ve dolaylı içinde yer almıştır.

75. C Soruda hakkında bazı bilgiler verilen eğitimci - ya-

mıştır. Panelin forumdan temel farkı, tartışmanın
sorunda uzmanlara soru sorulabilmesidir. Ayrıca
konunun farklı yönlerden ele alınması da panelin
önemli ayırt edici yanlarından biridir.

zar İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’dur. (1886 -1978)
“İçtimai Mektep” “Talim ve Terbiyede İnkılap”,
önemli eserlerindendir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Çözüm Bitti.
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