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Toprağın Gücü Konu Testi
Soru 1
Bunun üzerine bilgin “İlmimin faziletini, iki çeşit ceviz
Asya Kıtası’ndan satılmak üzere pazarlara getirilen mallar,
arasındaki farka değişmem” der ve ceviz almaktan
Kral Yolu’yla uzun ve zor bir yolculuktan sonra Ege
vazgeçer. Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek sonuç
Denizi’ne ulaştırılır. Mallar gemilerle Akdeniz üzerinden
aşağıdakilerden hangisidir?
Avrupa’nın önemli limanlarına taşınırdı. Kral Yolu üzerinde
A)Tüccarlar ile ilim adamları asla geçinemezler.
kurulan ticaretin kendilerine kazandırdığı büyük
B) İlim adamları kendi menfaatleri için ilimlerini kullanabilir.
servetlerle komşu ülkelere göre bilim, sanat ve teknolojide
C) Tüccarlar malların iyilerini ilim sahibi insanlara
üstünlük kurmuş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
vermelidir.
A) Sümerler
D) Tüccarlar müşterilerin hepsine eşit muamelede
B) Asurlar
bulunmalıdır.
C) Lidyalılar
Soru 7
D) Hititler
İpek Yolu, Kral Yolu ve Baharat Yolu gibi ticaret yollarının
Soru 2
değişmesi, aşağıdaki ülkelerden hangisini olumsuz olarak
I.Göçmen kuşlar için vakıflar kurulması II.Medresede eğitim
etkilemiştir?
gören öğrencilere burs verilmesi III.Toprak yönetiminde
A) Osmanlı Devleti
tımar sisteminin uygulanması IV.Han, köprü ve
B) İspanya
kervansarayların ülke genelinde yaygın olması Anadolu
C) İngiltere
Selçuklularında görülen yukarıdaki özelliklerden hangileri,
D) Portekiz
devletin ekonomik yapısı hakkında bilgi verir?
Soru 8
A) I ve II
Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla birlikte Akdeniz’in tekrar
B) I ve III
önem kazanması .Kral Yolu üzerinde yer alan Lidya
C) II ve III
Krallığı’nın çevresindeki diğer devletlere göre daha fazla
D) III ve IV
gelişmesi Coğrafi Keşifler sonucu Osmanlı Devleti’nin
Soru 3
önemini yavaş yavaş yitirmesi Yukarıda verilen özellikler,
Geçmişte Kral Yolu, Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun
aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
Türkiye’den geçmesi Günümüzde Akdeniz ve Karadeniz
A) Devletlerin gelişiminde eğitim kurumlarının önemine
arasındaki bağlantının boğazlardan sağlanması 
B) Ticaret yollarının devletlerin gelişmesinde¬ki önemine
Günümüzde doğu ve güneydoğusundan büyük petrol
C) Yer üstü ve yer altı kaynaklarının devletlerin
üreticisi ülkelere komşu olması Yukarıda Türkiye’ye ait
gelişmesindeki önemine
verilen özellikler,Türkiye’nin hangi özelliğiyle ilgilidir?
D) Teknolojik gelişmelerin insan yaşamındaki ekonomik ve
A) Özel konumuyla
sosyal yaşama etkisine
B) Jeolojik özelliğiyle
Soru 9
C) Eğitim faaliyetleriyle
Kral Yolu, aşağıdaki kentlerden hangisinden geçmez?
D) Turizm etkinlikleriyle
A) Musul
Soru 4
B) Uşak
Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde
C) Bağdat
edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıllara kadar fazla olmasının
D) Antalya
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
A) Denizcilikte çok ileride olması
I.İpek Yolu II.Kral Yolu III.Baharat yolu Yukarıda verilen
B) İstanbul’u elinde bulundurması
ticaret yollarından hangileri Anadolu’dan geçer?
C) Topraktan elde edilen gelirin fazla olması
A) Yalnız I
D) Baharat ve İpek yollarını kontrolünde tutması
B) Yalnız II
Soru 5
C) I ve II
Kral Yolu üzerinde kurulan, ticaretin kendilerine
D) Hepsi
kazandırdığı büyük servetlerle komşu devletlere göre
bilim, sanat ve teknolojide üstün uygarlık seviyesine çıkan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Sümerler
C) Osmanlılar
D) Frigyalılar
Soru 6
Bundan 200 yıl önce ünlü bilginlerden birine tüccar
“cevizlerin en irilerini seç” der. Bilgin, “Her ceviz sattığın
kimse için bu ikazı yapıyor musun?” diye sorunca tüccar,
“Hayır bunu senin ilminin hatırı için yapıyorum” der.
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