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A. Aşağıdaki ifadelerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduklarını karşılarında yer alan kutucuklara 
işaretleyiniz. 

 D Y 

1. Orta Çağ’da zenginliğin ve siyasi gücün kaynağı ticarettir.   

2. Tüccarların konakladığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlere kervansaray denir.   

3. Kilise öğretilerini sorgulamadan inanma biçimine skolastik düşünce denir.   

4. Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında yaşanmıştır.   

5. Magna Carta, dünyadaki ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul edilir.   

6. Orta Çağ’da Avrupa’nın büyük bir bölümünde merkezi krallıklar yönetime hakim olmuştur.   

7. Sard kentinden başlayarak Pers İmparatorluğu’nun başkenti Sus’a kadar uzanan ticaret yolu, 

Lidyalılar tarafından kurulan Kral Yolu’dur. 

  

8. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Attila’dır.   

9. Para’nın icadı ile birlikte ticaret ortaya çıkmıştır.   

10. Roma Hukuku’nun temelinde Justinianus Kanunları vardır.   

11. İlk Çağ gibi Orta Çağ’da da yöneticiler meşruiyetlerini dinin gücü ile sağlamışlardır.   

12. Konargöçer toplumların askeri gücü daha çok piyade birliklerinden oluşmaktaydı.   

13. Hunların başlattığı Kavimler Göçü, Avrupa’da Feodalitenin doğmasına neden olmuştur.   

14. Sasaniler, Orta Çağ’da Mısır’da kurulmuş bir devlettir.   

15. Orta Çağ’da Uzak Doğu ve İslam ülkelerindeki ekonomik canlılığa karşılık Avrupa’da ticari 

hayat büyük bir gerileme içinde olmuştur. 

  

16. Doğu Roma’da ülke toprakları satraplık adı verilen ve başında satrap adı verilen bir 

yöneticinin bulunduğu eyaletlere bölünmüştür. 
  

17. İpek Yolu, İngiltere’den başlayarak Anadolu’ya kadar uzanan bir ticaret yolu’dur.   

18. Feodalite Orta Çağ Avrupa’sının siyasi ve toplumsal sisteminin adıdır.   

19. Feodalite sistemine göre toplumun en güçlü ve ayrıcalıklı sınıfı Burjuvalar’dır.   

20. Kilise Orta Çağ’da düşünce alanında pek etkili olamamıştır.   

21. Kürk Yolu, adını çeşitli hayvanların kürklerinin Batı ülkelerine satılmasından almıştır.   

22. Feodal sistemde serfler, efendilerinin topraklarında çalışır ve toprakla birlikte satılabilirlerdi.   

23. Hindistan’da görülen kast sistemi, Hindistan’da hem toplumsal birliğin, hem de siyasi 
birliğinin sağlanamamasının en önemli nedenidir. 
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B. Aşağıdaki Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime veya kelimelerle doldurunuz. 

1. Roma’da partici ve pleplerin mücadelesi sonucu ………………………………………….. kanunları 
doğmuştur. 

2. Orta Çağ’ın ekonomi sisteminde zenginliğin kaynağı ……………………………………… tır. 

3. Hindistan’dan başlayarak Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan ticaret yolu ……………………………….. 

Yolu’dur. 

4. Roma ordusu ……………………………………………….. denilen askeri birliklerden oluşmuştur. 

5. ……………………………………………….., kilisenin uygulamalarına karşı çıkanları cezalandırmak için 
kurulan kilise mahkemesidir. 

6. Orta Çağ’da kilisenin dinden çıkarma yetkisine ………………………………………………… denir. 

7. Hindistan’da toplumu sınıflara ayıran sisteme …………………………………………. adı verilir. 

8. Orta Çağ ……………………………………………………….. ile başlar, …………………………………………………….. ile 

sona erer. 

9. Orta Çağ Avrupa’sının hakim yönetim şekli ……………………………………………………….. dir. 

10. Orta Çağ Avrupa’sının hakim düşünce şekli …………………………………………………….. dir. 

11. İngiltere Kralı ile İngiliz soylular arasında imzalanan Büyük Şart aynı zamanda ………………………….. 

……………………………….. adıyla da bilinmektedir. 

12. İslam Devleti’nde sınır karakolu olarak yapılan, sınırlar genişleyince  ticaret ve güvenlik amacıyla 
kullanılmaya başlanan yapılara …………………………………… denir. 

13.  Moğol İmparatorluğu, ………………………………………………….. tarafından kurulmuştur. 

14. Genel olarak yerleşik toplumlar üretim alanında ön plana çıkarlarken; Konar-göçer toplumlar 
…………………………………………….. alanında ön plana çıkmışlardır. 

15. Feodal Avrupa’da toplum basamaklarının en altında ………………………………………. bulunmaktadır. 

16. Doğu Roma’da ki en kapsamlı hukuk düzenlemesini İmparator ……………………………………………… 

yapmıştır. 

17. Moğol İmparatorluğu’nun devlet yönetimi ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlara 
……………………………………………………… Yasası denilmiştir. 

18. Konar-göçer toplulukların ordularında …………………………………………… anlayışı hakimdir. 

19. Orta Çağ’ın en ünlü paralı askerlerinden birisi, uzun mızraklarıyla ünlü ……………………………………. 

Piyadeleridir. 

20. Orta Çağ’da kralların ve derebeylerinin yanlarında beslediği, tepeden tırnağa zırhlı elit 
savaşçılara ………………………………………….. adı verilir. 
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C. Aşağıdaki açıklamaların yanına uygun olan kavramın harfini yazınız. 

1 
 

Kral Yolu’nun başlangıcı A KAPAN HANI 

2 
 

Atlı asker B İPEK YOLU 

3 
 

Roma’da soylu sınıf C BAHARAT YOLU 

4 
 

Hindistan’da sosyal tabaka sistemi D PİYADE 

5 
 

Modern Avrupa hukukunun temeli olan kanunlar E PLEB 

6 
 

Pers ve Sasaniler’de eyalet F KÜRK YOLU 

7 
 

Roma’da orta sınıf vatandaş G KRAL YOLU 

8 
 

Ortodoks kilisesinin lideri H SARDES 

9 
 

Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret yolu I SATRAPLIK 

10 
 

Feodal sistemde himaye eden İ SÜVARİ 

11 
 

Feodal sistemde himaye edilen J PATRİCİ 

12 
 

İslam ülkelerinde toptan ticaretin yapıldığı ticaret mekanı K HAN 

13 
 İslam ülkelerinde aynı meslek gurubuna mensup esnaf ve 

zanaatkârların toplandığı ticaret mekanı L 
12 LEVHA 

KANUNLARI 

14 
 

Katolik kilisesinin lideri M KAST SİSTEMİ 

15 
 

Batı Anadolu’dan Mezopotamya’ya uzanan ticaret yolu N PATRİK 

16 
 Karadeniz’in kuzeyinde ki düzlüklerden Çin’in kuzeyine kadar 

uzanan ticaret yolu 
O VASSAL 

17 
 Hindistan’dan başlayarak Kızıldeniz ve Akdeniz üzerinden 

Avrupa’ya uzanan ticaret yolu 
Ö LORD 

18 
 

Yaya asker P SÜZEREN 

19 
 

Feodal sistemde bir soyluluk unvanı R ARASTA 

20 
 İslam şehirlerinde alt katı ticaret için, üst katı ise yolcuların 

konaklamasına ayrılmış mekan 
S PAPA 
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