YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI
TARİH
CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN)
Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan)
Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça sayısal değer olarak azalır.
Dolayısıyla MÖ iki tarihten sayısal değeri küçük olan daha yeni bir tarihi gösterir. (Açıklama 1 puan)

CEVAP 2: (TOPLAM 4 PUAN)
Yerleşik hayat göstergesi olan buluntular:
Şehirler kurarak ev ve tapınak inşa edilmesi (1 puan)
Saraylara ait duvar kalıntılarında freskler olması (1 puan)
Yerleşik hayat göstergesi olmayan buluntular:
Heykeller yapılması (1 puan)
Ticaretle uğraşılması (1 puan)

CEVAP 3: (TOPLAM 6 PUAN)
Bazı toplumlarda İslamlaşmanın Araplaşma şeklinde ortaya çıkması (2 puan)
Arap kültürünün diğer kültürleri etkilemesi (2 puan)
Arapça’nın yaygın bir dil haline gelmesi (2 puan)

CEVAP 4: (TOPLAM 6 PUAN)

Ticari ilişkileri geliştirmek (2 puan)
Antalya, Alanya ve Sinop gibi şehirleri ithalat ve ihracat merkezi durumuna getirmek (2 puan)
Gelir kaynaklarını artırmak (2 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 5: (TOPLAM 6 PUAN)
Bilim alanındaki gelişmelerin sonucunda din adamlarının nüfuzlarının azalması (2 puan)
İbrani ve Latin dillerinin öğrenilerek dini metinlerin incelenmesi ile Hıristiyanlığın temel ilkelerinin ortaya
çıkarılması (2 puan)
İncil’in ulusal dillere çevrilmesiyle halk tarafından doğrudan okunabilmesi (2 puan)

CEVAP 6: (TOPLAM 6 PUAN)
Osmanlı Devleti,1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’nda Timur Devleti’ne yenilmiştir. (2 puan)
Bu yenilgiden sonra Anadolu’da kurulan Türk birliği bozulmuş ve Timur, Anadolu beyliklerine topraklarını geri
vermiştir. Timur, Yıldırım Bayezid’i esir alıp götürdükten sonra,Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht
kavgası başlamıştır. (2 puan)
Bizans’ın da bu parçalanmış ortama karışmasıyla kargaşa daha da artmıştır. (2 puan)

CEVAP 7: (TOPLAM 4 PUAN)
Kapitülasyonların genişletilerek birçok ülkeye verilmesi, az gümrükle ülkeye mal girmesine, Osmanlı parasının
dışarı çıkmasına neden olmuştur. Bu durumda yerli sanayi zarar görmüş ve Osmanlı İmparatorluğu açık
pazar haline gelmeye başlamıştır.
(az gümrükle ülkeye mal girmesi:1 puan, Osmanlı parasının dışarı çıkması:1 puan, yerli sanayinin zarar
görmesi:1 puan, Osmanlı’nın açık pazar haline gelmesi:1 puan)

CEVAP 8: (TOPLAM 8 PUAN)
Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması (2 puan)
1876 Anayasası’nın hazırlanması (2 puan)
Genç Osmanlı ve Jön Türk hareketleri (2 puan)
Ulusçuluk akımları (2 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 9: (TOPLAM 4 PUAN)
Ulus egemenliğine aykırı olanlar:
Kanun tekliflerinin yalnızca padişahın izniyle yapılabilmesi (1 puan)
Meclisi açma ve kapatma yetkisinin padişaha ait olması (1 puan)
Ulus egemenliğine aykırı olmayanlar:
Seçimlerin dört yılda bir yapılması (1 puan)
Her elli bin Osmanlı için bir milletvekili seçilmesi (1 puan)

CEVAP 10: (TOPLAM 6 PUAN)
Yerleşim yerlerinde nüfusun artması (2 puan)
Konut gereksiniminin artması (2 puan)
Tüketimin artması (2 puan)
Azınlık sorunlarının yeni boyutlar kazanması (2 puan)
Gelirlerin azalması, giderlerin artması (2 puan)
(Bu beş maddeden herhangi üçünün yazılması yeterlidir.)

CEVAP 11: (TOPLAM 6 PUAN)
Hilafet ve saltanat makamının kötüye kullanılıp, Kuvayımilliye hareketinin dinsizlik olarak nitelendirilerek
engellenmesinin önlenmek istenmesi (3 puan)
Ülkenin kurtarılması için birlik içinde hareket edilmesine gerek duyulması (3 puan)
Halifeliğin dünya Müslümanları üzerindeki etkisinden yararlanılmak istenmesi (3 puan)
Anlaşma Devletlerinin halk üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmek istenmesi (3 puan)
(Bu dört maddeden herhangi ikisinin yazılması yeterlidir.)

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 12: (TOPLAM 4 PUAN)
Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ayaklanmasının bastırılması (1 puan)
I. İnönü Savaşı’nın kazanılması (1 puan)
Doğu’da Ermenilere karşı zafer kazanılması (1 puan)
Sovyet Rusya ile siyasal ilişkiler kurulması (1 puan)

CEVAP 13: (TOPLAM 6 PUAN)
Ermenilerin mücadeleden vazgeçerek TBMM’nin varlığını tanıması (2 puan)
Doğu’daki savaşın sona ermesi ve buradaki askeri kuvvetlerin Batı ve Güney cephelerine kaydırılması
(2 puan)
Savaş sonunda imzalanan Gümrü Antlaşması’yla Kars ve çevresinin geri alınması (2 puan)

CEVAP 14: (TOPLAM 6 PUAN)
İmzalanmalarında Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının etkili olması (2 puan)
Sınır belirlemeleri (2 puan)
TBMM’nin, antlaşmaların yapıldığı devletler tarafından tanındığını göstermeleri (2 puan)

CEVAP 15: (TOPLAM 6 PUAN)
Mecliste çoğunluğun desteklediği bir bakanlar kurulu listesinin oluşturulamaması (2 puan)
Meclisteki farklı gruplar arasında anlaşmazlıklar çıkması (2 puan)
Kabine bunalımının yaşanması (2 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 16: (TOPLAM 9 PUAN)
Lozan görüşmeleri sırasında Meclis içindeki görüş ayrılıklarının tehlikeli olması üzerine seçimlere gidilmesi
(3 puan)
Kuvayımilliyenin disiplinsiz davranışları karşısında düzenli ordunun kurulması (3 puan)
Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin (Ulusal Yükümlülükler) uygulanması (3 puan)
TBMM’nin yetkilerini geçici olarak Başkomutan Mustafa Kemal’e bırakması (3 puan)
(Bu dört maddeden herhangi üçünün yazılması yeterlidir.)

CEVAP 17: (TOPLAM 5 PUAN)
Laik devlet anlayışı; din ve mezhep seçme özgürlüğünü, yasa ve kuralların toplum hayatının gereksinimlerine
göre düzenlenmesini, farklı din ve mezhepten olan insanların birlikte, huzur içinde yaşamasını destekler.
(3 puan)
Bu nedenle devletin bir dini resmen kabul ederek, onun kurallarını devlet gücüyle benimsetmeye ve
uygulatmaya kalkması, yasaları o dinin kuralları doğrultusunda hazırlaması laik devlet anlayışıyla bağdaşmaz.
(2 puan)

CEVAP 18: (TOPLAM 6 PUAN)
Barışçı olması (Savaşa karşı olması) (2 puan)
İnsancıl olması (2 puan)
Irkçılığa karşı olması (Bir ırkın üstünlüğüne karşı olması) (2 puan)
(Yukarıdaki maddelerde dile getirilen ifadelerle aynı anlamı taşıyan ifadeler de kabul edilecektir.)

Diğer sayfaya geçiniz.
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