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Osmanlı D. Dönemi, 1699'da Imzalanan Karlofça Antlaşması'ndan başlayarak 1792'ye kadar Osmanlı tarihinde ki dönem olarak adlandırılan Osmanlı devletinde 2 dönem azalmıştır. Umarız Osmanlı devletinin gerileme dönemini en iyi şekilde tanıtacaksınız, Osmanlı devletinin gerileme dönemi sorunu çözdü, Osmanlı
devletinin çöküşünün zamanlaması, 16 Şubat 2018 günü saat 11:18'de kanan; bu elif hoca sitesini 1 Şubat 2016 günü saat 15:38'de bulmuşumdur; Beyin ve Beyin Sağlığınız Modern optik bilimin kurucusu kimdir? Modern optik biliminin kurucuları olarak kabul edilen ve Kitabü'l Menazir adlı kitabın sahibi olan bilim
adamları: İbn Haldun b) İbn-i Heysem c) İbn-i Sina d) İbn-i Rağman) İbn-i Baytar... Magarat'ın sahibi kim? Makalat aşağıdaki görevlerden hangisidir? a) Mellana b) Hacı Bektaş-ı Veli c) Yunus Emre d) Kaşgarlı Mahmut e) Hoca Ahmet Yesavi Makalat 2020 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazanmıştır? Kore Savaşı'nda
başbakan kimdi? Kore Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı neydi? Tehcir Yasası savaş sırasında nasıl gerçekleşti? a) I. Dünya Savaşı 1) II. Dünyanın ilk destansı yazısı nedir? Dünyanın ilk epik yazarı nedir? Create e) Manus, dünyanın ilk yazı destanı ya da dünya tarihindeki en eski yazı destanıdır. Sayfa
2 Modern optik bilimin kurucusu nedir? Modern optik biliminin kurucuları olarak kabul edilen ve Kitabü'l Menazir adlı kitabın sahibi olan bilim adamları: İbn Haldun b) İbn-i Heysem c) İbn-i Sina d) İbn-i Rağman) İbn-i Baytar... Magarat'ın sahibi kim? Makalat aşağıdaki görevlerden hangisidir? a) Mellana b) Hacı Bektaş-ı Veli
c) Yunus Emre d) Kaşgarlı Mahmut e) Hoca Ahmet Yesavi Makalat 2020 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazanmıştır? Kore Savaşı'nda başbakan kimdi? Kore Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı hangisidir? Tehcir Yasası savaş sırasında nasıl gerçekleşti? a) I. Dünya Savaşı 1) II. Dünyanın ilk destansı yazısı nedir? Dünyanın
ilk epik yazarı nedir? Create e) Manus, dünyanın ilk yazı destanı ya da dünya tarihindeki en eski yazı destanıdır. Sayfa 3 Modern Optik Bilimin kurucusu Modern optik biliminin kurucuları olarak kabul edilen ve Kitabü'l Menazir adlı kitabın sahibi olan bilim adamları: İbn Haldun b) İbn-i Heysem c) İbn-i Sina d) İbn-i Rağman)
İbn-i Baytar... Magarat'ın sahibi kim? Makalat aşağıdaki görevlerden hangisidir? a) Mellana b) Hacı Bektaş-ı Veli c) Yunus Emre d) Kaşgarlı Mahmut e) Hoca Ahmet Yesavi Makalat 2020 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazanmıştır? Kore Savaşı'nda başbakan kimdi? Kore Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı
neydi? Tehcir Yasası savaş sırasında nasıl gerçekleşti? a) I. Dünya Savaşı 1) II. Dünyanın ilk destansı yazısı nedir? Dünyanın ilk epik yazarı nedir? Create e) Manus, dünyanın ilk yazı destanı ya da dünya tarihindeki en eski yazı destanıdır. Yeniden başlayan sonuçları alın, benzer test tarihi Not: Testin cevaplarını görmek
için sleaths sorularına tıklayın. Elif hocam 4 Mart 2016 at 17:28 de dedi; emeğinize sağlık öğretmenim ebediyen teşekkür ederim abc 5 Şubat 2015 tarihinde saat 16:16;16; Aldığınız puanlar %%SCORE%scored%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Sizler hakkındaki yorumlarımız %%Rating%%% Yanıtlarınız
şöyledir: 10'u tamamladınız.
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