İNTERAKTİF EĞİTİM

OSMANLI DEVLETİ -21- Hangisi Osmanlilar ile Iran arasinda
yapilan bir antlasmadegildir?

adamidir?

b)Hotin

a)Tiryaki Hasan Pasa

c)Kasri Sirin

b)Mezifonlu Kara Mustafa Pasa

d)Nasuh Pasa

c)Köprülü Fazil Ahmet Pasa

2- Hangi tarih Osmanlilar için bir dönüm
a)1453

degildir?

d)Hiçbiri

7- Asagidakilerden hangisi Lehistan ile
yapilan bir savasdegildir?

b)1700

a)Haçova

c)1606

b)Hotin

d)1699

c)Bucas

3- Asagida verilen Karlofça Antlasmasi
maddelerinden hangisiyanlistir?

d)II.Viyana ve Sonrasi Savaslari
8- Asagidakilerden hangisi II.Viyana sonrasi

a)Macaristan,Erdel ve Hirvatistan’in bir

olusturulan Kutsal Ittifak devletleri

bölümü Avusturya’ya verilecek.

b)Mora ve Dalmaçya kiyilarinin bir bölümü
Venedik’e verilecek.

c)Podalya ve Ukrayna Lehistan’a verilecek.
d)Azak Kalesi ve çevresi Ruslara

arasinda degildir?
a)Ukrayna
b)Lehistan
c)Rusya

d)Avusturya

birakilacaktir.

9- Hangisi II.Viyana öncesi Osmanli

4- Osmanli Devletinin batida toprak

Devletinden yardim istemistir?

kazandigi en son antlasmahangisidir?

a)Fransa

a)Bucas

b)Avusturya

b)Vasvar

c)Erdel

c)Hotin

d)Macaristan

d)Karlofça
5- Asagidaki savaslarin hangisi Osmanli
Devleti açisindan bozgunla bitmistir?

10- Osmanli Devletinin ilk toprak kaybettigi
antlasma asagidakilerden hangisidir?
a)Zitvatoruk

a)Haçova Muharebesi

b)Karlofça

b)Hotin Seferi

c)Pasarofça

c)Lehistan Seferi

d)Vasvar

d)II.Viyana Kusatmasi
6- Hangisi 17.yüzyilda Osmanli maliyesini
düzelten ve çikmis

seferlerinden basari ile dönüp

Osmanli Devletine nefes aldirin devlet

a)Amasya

noktasi

oldugu Avusturya,Lehistan ve Girit

11- -Osmanli Devletinin Avrupada ilk toprak
kaybettigi ve son toprak kazandigi antlasma
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eslestirmeleri hangi seçenekte dogru olarak

16- Hangisi Gerileme Döneminde yapilan

A)Zitvatorok A.-Bucas A.

yönde daha çok etkilemistir?

C)Zistovi A.-Bucas A.

göstermesi.

verilmistir?

islahatlarin köklü ve kalici olmasini olumsuz
a)Istanbul halkinin yeniliklere tepki

B)Karlofça A.-Uyvar A.

b)Yeniçeri ve ulemanin çikarlarinin

D)Karlofça A.- Bucas A.
12- 1645-1669 yillari arasinda kusatilan

Girit adasi hangi devletten alinarak Osmanli

zedelenmesi.

c)Uzun süren savaslarin olumsuz etkisi.

d)Yapilan islahatlarin kisilere bagli kalmasi.

egemenligine geçmistir?

17- Osmanli ile Avusturya arasinda hangi

B)Cenevizliler

Ihtilalinin etkisi olmustur?

antlasmanin imzalanmasinda Fransiz

A)Venedikliler

a)Zitvatoruk

C)Portekizliler
D)Malta Sövalyeleri

b)Pasarofça

13- Asagidakilerden hangisi Lale Devri’nin

d)Belgrat

bir özelligi degildir?

c)Zistovi

18- Hangisi Osmanli Devletinin gerilemesine

a)Zevk ve eglenceye düskünlük artmistir

yol açan sebeplerden biri degildir?

c)Bilim ve teknikte Bati örnek olmustur.

b)Padisah ve yöneticilerin yeteneksiz olmasi.

b)Barisçi bir politika izlenmistir

d)Zenginlik ve refah bütün topluma

a)Ordunun ve ekonominin bozulmasi.

c)Askeri ve teknik alanda geri kalinmasi.

yayilmistir.

d)Avrupa’dan yüksek faizle borç alinmasi.

14- Osmanlilar Gerileme Döneminde

yaptigi antlasmalardan bazilari sunlardir:

Karlofça ve Istanbul antlasmalari

19- Osmanli Devletinin Gerileme Döneminde

ile kaybettikleri yerleri geri alabilmek için

Prut,Belgrat,Yas.

Bu antlasmalar hangi devlet ile

çesitli devletlerle savastilar.Hangisi bu

yapilmistir?

a)Avusturya

b)Iran

a)Lehistan

c)Rusya

d)Venedik.

c)Venedik

islahatlardanhangisi Osmanlilarin Avrupa’nin

devletlerden biridir?
b)Ispanya
d)Iran

15- Gerileme Döneminde Osmanli
Devleti’ni parçalamak amaci ile

20- Gerileme Döneminde yapilan asagidaki
askeri alandaki üstünlügünü kabul

ettiklerine delil(kanit) olarak gösterilmez?
a)Orduda ilk kez bati tekniginin
uygulanmasi

hangi devletler isbirligi yapmistir?

b)Üsküdar’da Kara Mühendishanesi’nin

b)Ingiltere-Avusturya

c)Ilk kez batili uzmanlardan

a)Rusya-Fransa

c)Ingiltere-Fransa

d)Avusturya-Rusya

açilmasi.

yararlanilmasi

d)Kapikulu askerlerinin sayisinin arttirilmasi.
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CEVAP ANAHTARI
1- A
2- B

3- D
4- A

5- D

6- C
7- A
8- A
9- A
10-B

11- D
12-A

13-D
14-A

15-D
16-D

17-C
18-D

19-C
20-

D

NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen

internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış
olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen
kontrol ediniz.
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