İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÜNİTE KAZANIM TESTİ

‐ Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir.
‐ En önemli hükümdarı Mete Han’dır.
‐ Çinlilerle İpek Yolu hakimiyeti için mücadele
etmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asya Hun Devleti
b) Göktürkler
c) Uygurlar
d) Avrupa Hun Devleti.

Göç

1.

I. Salgın hayvan hastalıkları.
II. Orta Asya Kültürünü başka yerlere taşıma isteği
III. Çin Baskısı
IV. Boylar arasındaki mücadele
V. Ticareti geliştirmek.
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi Türklerin Orta
Asya’dan göç etme nedenlerindendir?
d)5
a)2
b)3
c)4

2.

Oğuz
Kağan

?

Türeyiş

Ergenekon

4. Yukarıdaki şemada ? ile gösterilen yere aşağıdaki
ifadelerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?
a) Uygurların Destanları
b) Asya Hun Devleti’nin Destanları
c) Türk Destanları
d) Göktürklerin Destanları

Avrupa Hun Devleti Avrupa’da kurulan ilk Türk
Devleti
3.
Asya Hun Devleti

Bilinen ilk Türk devleti.

Uygurlar

?

Göktürkler

Türk adıyla kurulan ilk
Türk Devleti

5. Yukarıdaki tabloda ? ile gösterilen yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kavimler Göçünü başlatan devlet.
b) İlk alfabeyi kullanan Türk devleti.
c) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti.
d) Yazıyı kullanan ilk Türk devleti.

Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır.
Aşağıda verilenlerden hangisi Orta Asya için yanlıştır?
a) Asya Kıtasının tam ortasında yer alır.
b) Karasal iklim hakimdir.
c) Hayvancılığa bağlı olarak göçebe bir hayat vardır.
d) Yağışlar bol olduğu için insanlar tarımla
uğraşmışlardır.

6. Asya Hun Devleti Çinli prenseslerin entrikaları
sonucunda, bir süre sonra zayıfladı. Önce Doğu‐Batı
sonra da Kuzey ve Güney diye ikiye ayrıldı. Çin
hakimiyetine girmek istemeyen Türk boyları batıya
doğru göç etti. Tarihte bu olaya Kavimler Göçü denir.
Aşağıda verilenlerden hangisi Kavimler Göçü’nün
sonuçlarından değildir?
a) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
b) İlk Çağ kapadı, Orta Çağ başladı.
c) Merkezi Krallıklar güç kazandı, derebeylikler yıkılmaya
başladı.
d) Bugünkü birçok Avrupa Devleti’nin temeli atıldı.

Gaznelilerin en
ünlü
hükümdarıyım.

Türk tarihinde
Sultan ünvanını ilk
ben kullandım.
Ben Kimim?

İslam dinini
yaymak için
Hindistan'a seferler
düzenledim.
7. Yukarıda Türk İslam Devletleri ile verilen tablodan
hangi devlet çıkarılırsa tablodaki yanlış düzeltilmiş
olur?
a) Uygurlar
b) Selçuklular
c) Gazneliler
d) Karahanlılar
8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türklerin
İslamiyet’i kabul etme nedenlerinden değildir?
a) Türklerdeki Cihan Hakimiyeti ile İslamiyet’teki Cihan
Hakimiyetinin birbirine benzemesi.
b) Emevilerin eşitlikçi ve hoşgörülü tutumu.
c) Türklerdeki ahlak anlayışı ile İslamiyet’teki ahlak
anlayışının birbirine benzemesi.
d) Türklerde de tek tanrı inancı olması, İslamiyet’te de
tek tanrı inancı olması.

Karahanlılar döneminde yaşadım.
Araplara Türkçeyi öğretmek için sözlük hazırladım.

Ben Kimim?
2008 yılı bütün dünyada Unesco tarafından benim
adımla kutlandı.
Hazırladığım sözlüğün adı Divan‐ı Lügatit Türk'tür.
9. Yukarıda bizlere kendini anlatan Türk büyüğü
kimdir?
a) Yusuf Has Hacib
b) Gazneli Mahmut
c) Satuk Buğra Han
d) Kaşgarlı Mahmut

10. Toy, Nevruz, Yuğ, Hıdrellez gibi uygulanan bazı tören
ve eğlencelerin günümüz Türk devletlerinde de aynı ya
da farklı isimlerle devam ettiği görülmektedir. Bu durum
aşağıdakilerden hangisine bir kanıt oluşturabilir?
a) İlk Türk devletlerinin taklit edildiğine.
b) Geçmişten günümüze kültürel sürekliliğin
yaşandığına.
c) İlk Türk devletlerinden bugüne yeni törenlerin
olmadığına.
d) Geçmişten günümüze aynı dinin etkisi altında
kalındığına.

Abbasi halifesi
bana Sultan
ünvanını verdi.

11. Yukarıdaki tabloda anlatılan Türk büyüğü kimdir?
a) Gazneli Mahmut
b) Alp Tigin
c) Mete Han
d) Alparslan

12. Bedir Savaşından sonra esir alınan Mekkelilerin, 10
Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında
serbest bırakılmaları, Hz. Muhammed’in neye önem
verdiğini gösterir?
a) Eşitlik
b) Hoşgörü
c) Askerlik
d) Eğitim

13. Dört Halife devrinden sonra İslam dünyasının
liderliğini üstlenen Emeviler çok geniş topraklara sahip
olmalarına rağmen, İslamiyet’i çok geniş coğrafyalara
yayamamışlardır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Baskıcı bir politika izlemeleri.
b) Arap milliyetçiliği yapmaları.
c) Yönetimde saltanat sistemini benimsemeleri.
d) Önemli devlet kademelerine Arap olanları
getirmeleri.

‐ İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletiyim.
‐ Anadolu’nun kapıları bizim dönemimizde Türklere
açıldı.
‐ Türk ordusunun temelleri bizim dönemimizde atıldı.
‐ Resmi dilin Türkçe olan ilk Türk devletiyim.
14. Yukarıda bazı Türk devletleri ile ilgili özellikler
verilmiştir. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine ait
bir özellik yukarıda verilmemiştir?
a) Karahanlılar
b) Asya Hun Devleti
c) Büyük Selçuklu Devleti
d) Göktürk Devleti

15. Aşağıdakilerden hangisi İpek Yolunun tarihteki
öneminden değildir?
a) Asya Hun Devleti’nin yıkılmasına sebep olmuştur.
b) Türklerle Çinliler arasında mücadeleye sebep
olmuştur.
c) Ülkeler arasında kültür köprüsü oluşturmuştur.
d) Ülkeler arasında ticaret köprüsü olmuştur.

Hz.
Ebubekir

Hz. Ömer

Hz. Ali

Hz.
Osman

16. Yukarıdaki diyagramda İslam tarihindeki dört halife
verilmiştir. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi Hz. Osman
zamanında yaşanmıştır?
I. Kuran‐ı Kerim kitap haline getirildi.
II. İlk İslam donanması oluşturuldu.
III. Kuran‐ı Kerim çoğaltıldı.
IV. Hicri Takvim hazırlandı.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

19. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadasına yaşanan
devre Cahiliye çağı denmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Devrindeki
uygulamalardan biri değildir?
a) Çok tanrılı bir inanış vardı, insanlar put yapar ve
onlara tapardı.
b) Kabileler arasında kan davalarından dolayı savaşlar
vardı.
c) Erkek çocuklarının dünyaya gelmesi bir felaket sayılır
ve diri diri toprağa gömülürdü.
d) İnsanlar arasında sınıf ayrımı vardı, köle pazarları
kurulurdu.

17. Türk tarihinin ve edebiyatının bilinen ilk yazılı eseri
olan Orhun kitabeleri hangi devlete aittir?
a) Asya Hun Devleti
b) Göktürk Devleti
c) Uygur Devleti
d) Karahanlı Devleti
18. Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han Çinlileri
defalarca yenilgiye uğratmasına rağmen topraklarını
almamış ve onları vergiye bağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olabilir?
a) Kalabalık Çin nüfusu içinde kaybolup gitmemek için.
b) Vergiye bağlayarak daha fazla para kazanmak için.
c) Geniş toprakları kontrol etmekte zorlanacağını
düşündüğü için.
d) Taht kavgaları çıkmaması için

20. Türk İslam tarihinde dönüm noktası olan savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pasinler Savaşı
b) Kadeş Savaşı
c) Malazgirt Savaşı
d) Talas Savaşı

