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TARİH 
 
1. 
 

Tanım: İnsan faaliyetlerini sebep-sonuç ilişkisi 
içerisinde, yer ve zaman göstererek inceleyen, 
elde ettiği bulguları, belgelere dayanarak 
nesnel bir şekilde açıklayan sosyal bilime tarih 
denir.  
 
Durum: Selçuklu Türkleri yeni bir yurt bulma 
düşüncesi ile Bizans’la 1071’de Malazgirt 
Savaşı’nı yapmıştır. Malazgirt Ovası’ndaki bu 
savaşı Selçukluların kazanmasıyla 
Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. 
 
Verilen tanım ve durum birlikte 
değerlendirildiğinde aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 
 
A) İnsan faaliyetleri 
B) Sebep-sonuç ilişkisi 
C) Yer ve zaman göstermesi 
D) Belgelere dayanması 
E) Objektiflik 

 
2.  

Miladi 1789 yılında gerçekleşen Fransız 
İhtilali’nin yüzyıl olarak tanımlanması 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 
 
A) 15. Yüzyılın II. yarısının III. çeyreği 
B) 16. Yüzyılın II. yarısının IV. çeyreği 
C) 17. Yüzyılın I. yarısının II. çeyreği 
D) 18. Yüzyılın II. yarısının IV. çeyreği 
E) 19. Yüzyılın I. yarısının II. çeyreği 

 

3. 
  

Millî ve toplumsal kimliğin oluşmasında dil ana 
etkendir. Bunun yanında tarih birliği, devlet 
yapıları, coğrafi birliktelik, musiki ve ülkü birliği 
de bu şuurun oluşmasında önemlidir. Tarih 
bilimi sayesinde geçmiş dönemlerle ilgili olarak 
yapılan aktarımlar, milletlerin ortak hafızasını 
biçimlendirir. 
 
Buna göre milli kimliğin oluşmasına; 
 

I. Dil birliği 
II. Tarih birliği 

III. İnanç birlik 
IV. Ülkü birliği 

 
unsurlarından hangileri etki etmektedir? 
 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) II ve IV 
D) I, II ve IV 
E) II, III ve IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 
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4. 
İnsanlar zamanla avcı-toplayıcı ve konar-göçer 
yaşam tarzından tarım yapan, hayvan 
evcilleştiren ve köylerde yaşayan yeni bir 
yaşam tarzına geçmiştir. Böylece insanların 
yaşam biçiminde ve üretim-tüketim 
alışkanlıklarında devrim niteliğinde değişiklikler 
yaşanmıştır. 
 
Verilen bilgilere göre insanlığın yaşam 
tarzındaki değişiklikle ortaya çıkan yeni 
yaşam tarzı ve ekonomik durum 
aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

 
A) Yerleşik yaşam - Avcı toplum 
B) Yerleşik yaşam - Üretici toplum 
C) Konar-göçer yaşam - Avcı toplum 
D) Konar-göçer yaşam - Toplayıcı toplum 
E) Göçebe yaşam - Hayvancılıkla geçinen 

toplum 
 
5. 

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak 
yerleşkesi olan Göbeklitepe, Tarih Öncesi 
Dönem ve yerleşik hayata geçişle ilgili pek çok 
bilgiyi değiştirdi. Çünkü yakın zamana kadar 
Çayönü ve Çatalhöyük’ün en eski yerleşim 
birimleri olduğu kabul ediliyordu. Ancak 
Göbeklitepe’nin keşfiyle birlikte uygarlıklar ve 
dinler tarihinin yeniden yazılması ihtiyacı 
doğdu. Tarih Öncesi Dönem'e ait ilk tapınağın 
Malta Adası'nda bulunduğu ve MÖ 5000 yılına 
kadar uzandığı biliniyordu. Göbeklitepe’deki 
kazılar bu bilgiyi değiştirerek ilk tapınağın çok 
daha önceki bir dönemde Anadolu’da inşa 
edildiğini ortaya koydu.  
 
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir? 
 
A) Göbeklitepe Mardin’de bulunmaktadır. 
B) Çayönü ve Çatalhöyük eski önemini 

kaybetmiştir. 
C) Göbeklitepe bilinen ilk dini merkez olarak 

yeni keşfedilmiştir. 
D) Tarihin yeniden yazılmasına ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 
E) Göbeklitepe’de dünyanın en zengin petrol 

yatakları bulunmaktadır. 
 
6.  

• Roma İmparatorluğu topraklarında 
gezdiği yerler ile ilgili bilgileri 17 ciltlik 
“Geographika” adlı eserinde 
toplamıştır. 

• Çizdiği dünya haritası ile adını 
duyurmuştur.  

 
Bazı özellikleri verilen İlk Çağ coğrafyacısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Erasmus B) Heredot C) Hipokrat 
 

  D) Strabon E) Thales 

7. 
Yazının icadı ile ilgili verilen; 
 
“Sümer şehir devletlerinden Uruk’taki büyük 
tapınaktan çıkarılan kil tabletlerde tahıl 
çuvallarına ve büyükbaş hayvanların sayılarını 
ifade eden listelere rastlanmıştır. Bu durum, 
yazının tapınaklarda depolanan malların 
kaydını tutma ihtiyacının bir sonucu olduğunu 
göstermektedir.” 
 
bilgilerinden hareketle yazının bulunmasına 
katkı sunan faaliyet aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Sanatsal B) Ekonomik C) Dini 
 

  D) Bilimsel E) Sanayi 
 
8. 

İlk Çağ’da Persler; İran, Anadolu, 
Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan’ın bazı 
bölgelerini içine alan büyük bir imparatorluk 
kurmuşlardır. Bu kadar geniş toprakları 
yönetebilmek için satraplık adı verilen eyalet 
sistemini oluşturmuşlardır. Bu sistemde ülke 
eyaletlere ayrılmış ve eyaletler satrap adı 
verilen idareciler tarafından yönetilmiştir. 
Satraplar merkezden gönderilen memurlar 
tarafından denetlenmiştir. Ayrıca eyaletler 
arasında iletişim sağlamak amacıyla gelişmiş 
bir posta teşkilatı kurmuşlardır. 
 

Bu bilgilere göre Persler hakkında 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 
A) Çağının güçlü imparatorluklarından biri 

haline geldikleri 
B) İran’dan Avrupa’ya kadar uzanan 

bölgelere hâkim oldukları 
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek için posta 

teşkilatı oluşturdukları 
D) Devlet merkezi olarak Anadolu’yu 

kullandıkları 
E) Satraplık adı verilen bir eyalet sistemi 

kurdukları 
 

 
9.  

İran kökenli Soğdlar, eski çağlarda Orta 
Asya’nın ticari ve kültürel faaliyetlerinde etkili 
olmuştur. Orta Asya’dan Çin’e ve oradan 
Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolunda söz 
sahibi olup koloniler kurmuşlardır. 
 
Buna göre Soğdlularla ilgili; 
 

I. Tüccar bir kavim oldukları, 
II. Ekonomik bakımdan güçlü oldukları, 

III. Orta Asya toplumlarının sadece 
Soğdlularla ticaret yaptıkları 
 

bilgilerinden hangileri doğrudur? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
 

  D) I ve II E) I, II ve III 



A 
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10. 
Mısır Medeniyeti ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir: 
 

• Nil nehrinin taşması sonucu tarlaların 
sınırları birbirine karışmış ve bu 
tarlaları ayırmak için geometri bilimi 
gelişmiştir. 

• Nil nehrinin taşkınlarının zamanını 
hesaplayabilmek için astronomi bilimi 
gelişmiştir. 

• Ölümden sonra yaşama inandıkları için 
ölüleri mumyalamışlar ve buna bağlı 
olarak da tıp ve eczacılık bilimi 
gelişmiştir. 

 
Buna göre Mısır Medeniyeti’nde bilimin 
gelişmesinde hangi durum etkili olmuştur? 
 
A) Savaşlar B) İnançlar C) İhtiyaçlar 
 

  D) İsyanlar E) Depremler 
 
11. 

Kurak bir iklime sahip olan Mezopotamya, 
sulama kanalları aracılığıyla tarımın yapıldığı 
fakat hayvancılığın yapılabileceği alanların 
sınırlı olduğu bir coğrafyadır. Bunun yanında 
maden, kereste, taş gibi doğal kaynakların 
bölgeden uzak olması, medeniyetin gelişmesi 
için büyük bir eksikliktir. Ancak bütün bu 
eksiklikler burada yaşayan toplumların daha iyi 
organize olmasını sağlamıştır. 
 
 Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi Mezopotamya’nın coğrafi 
özelliklerinin sonucu ortaya çıkan 
durumdur? 
 
A) Hayvancılık gelişmiştir. 
B) Toplumsal hayatta din ön plana çıkmıştır. 
C) Toplumlarda devletleşme süreci 

hızlanmıştır. 
D) Bölgede kolonicilik faaliyetleri gelişmiştir. 
E) Bölge çok fazla göç almıştır. 

 
12. 

Hititlerde kralların, gücünü tanrıdan aldığına 
inanılır ve emirleri tanrının emriymiş gibi 
düşünülürdü. Urartularda krallar yaptıkları işleri 
tanrıları “Haldi” adına yaparlardı. Sümerlerde 
yönetici olan “Ensi”ler yani rahip-krallar; en 
yüksek rahip, yargıç ve komutandı. Asur ve 
Babillerde ise kral, büyük tanrıların 
yeryüzündeki temsilcisi olup onlar adına ülkeyi 
yöneten rahip krallardı. 
 
Yukarıda verilen bilgilere göre geçmiş 
dönemlerde krallar güçlerini neye 
dayandırmaktadır?  
A) Halka 
B) Orduya 
C) Dine 
D) Anayasaya 
E) Demokrasiye 

13. 
 Bazı devletlerde görülen, 
 

• Posta teşkilatının kurulması 

• Ülkenin eyaletlere ayrılarak valiler 
tarafından yönetilmesi 

 
uygulamalarının ortak amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Merkezî otoriteyi artırmak 
B) Ticareti geliştirmek 
C) Sınırları genişletmek 
D) Haberleşmeyi kolaylaştırmak 
E) Kültürel ve sosyal birliktelik oluşturmak 

 
14. 
 

I. İnsanların toplum halinde yaşamaya 
başlaması, 

II. Toplumsal huzurun sağlanmak 
istenmesi, 

III. İnsanların ilk siyasi teşkilatları 
oluşturması. 

 
Yukarıdakilerden hangileri hukuka ihtiyaç 
duyulmasının sebepleri arasında gösterilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III    

 
15. 

Hitit kanunlarına göre bazı olayların hukuki 
yaptırımları şu şekildedir: 
 

• Hırsızlığa ölüm cezası verilmez, 
çalınan malın üç katı gümüş ödeme 
cezası verilir ve ayrıca hırsızlık yapana 
dayak atılırdı.  

• Başkasının tarlasını yakan bir kimse 
yakalanırsa tarlası yanan kişiye köle 
olarak verilirdi.  

• Büyücülük yapan sosyal konumuna 
göre ölümle cezalandırılır ya da 
sürgün edilirdi. 

• Bir kişi kralın hükmüne karşı gelirse 
onun evi harap edilirdi. 

 
Bu bilgilere göre Hitit kanunları ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
 
A) Hitit kanunlarına göre bütün vatandaşlar 

eşit sayılırdı. 
B) Kralın buyruklarına karşı gelinmesine ceza 

verilirdi. 
C) Hitit toplumunda sihir ve büyü ile uğraşan 

kişilere yasal yaptırım uygulanırdı. 
D) Başkasının malına zarar vermek suç 

sayılırdı. 
E) Hitit kanunlarında hırsızlık yapan kişilere 

maddi cezalar verilirdi. 



A 
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16. 
395 yılında Roma İmparatorluğu’nun; Batı ve 
Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması, 
Avrupa’da önemli siyasi gelişmelere sebep 
olmuştur. Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da 
yıkılmasından sonra Avrupa’nın sosyo-
ekonomik ve kurumsal yapısında büyük 
değişiklikler yaşanmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun eski gücünü kaybettiği ve 
özellikle de bireyleri korumakta yetersiz kaldığı 
bu dönemde, Avrupa’da feodal siyasi yapılar 
ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren Germen 
kabileleri kendi devletlerini kurarak bugünkü 
Avrupa devletlerinin temellerini atmıştır. 
 
Yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak 
aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya 
çıkmıştır?  
 
A) Tarih Çağları başlamıştır. 
B) İlk Çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır. 
C) Bilimsel gelişmeler ivme kazanmıştır. 
D) Avrupa’da Hristiyanlığın yayılma hızı 

artmıştır. 
E) Miladi Takvim kullanılmaya başlanmıştır. 

 
 
17. 
 

Hindistan’da millî bir birliğin 
kurulamamasında, 
 

I. Kast sisteminin varlığı 
II. Ülkenin sık sık istilaya uğraması 

III. Hinduizm’in yaygınlık kazanması 
 
durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
 
A) Yalnız I  
B) Yalnız II  
C) Yalnız III 
D) I ve II  
E) I, II ve III  

 
18. 
 

1215 yılında İngiliz Kralı’nın ilan ettiği Magna 
Charta’da yer alan maddelere göre, 
 

• Kimse haksız yere tutuklanamayacaktı. 

• Halka danışılmadan yeni vergiler 
konulmayacaktı. 

 
Buna göre bu durum ile ilgili olarak 
aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılabilir? 
 
A) Kralın yetkileri kısıtlanmıştır. 
B) Yüzyıl Savaşları başlamıştır. 
C) Mutlakiyetçi anlayış güçlenmiştir. 
D) Feodal düzen son bulmuştur. 
E) Mezhep savaşları başlamıştır.  

 
 
 

19. 
İpek Yolu, tarih boyunca hem geçtiği bölgeleri 
iktisadi açıdan kalkındırıp halkın refah 
seviyesini yükseltmiş hem de Doğu-Batı kültür 
ve uygarlıkları için bir köprü olmuştur. Böylece 
farklı pek çok ulusun birbiriyle tanışmasında, 
ticaret yapmasında ve kültürel zenginliğin 
alışverişinde etkin rol oynamıştır. 
 
Buna göre İpek Yolu ile ilgili; 
 

I. Geçtiği bölgeleri kalkındırmıştır. 
II. Kültürel zenginliğin artmasına neden 

olmuştur. 
III. Doğu ve Batı uygarlıklarının 

etkileşimini sağlamıştır. 
 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A)  Yalnız I  
B)  Yalnız II 
C)  I ve II 
D)  II ve III 
E)  I, II ve III 

 
20. 

Panayırlar şehir merkezlerindeki mekânlara 
göre daha geniş çaplı ticaretin yapıldığı 
yerlerdir. Yılın belli zamanlarında şehirlerin 
yakınında kurulan panayırlarda ticaret 
genellikle mal değiş tokuşu şeklinde 
gerçekleşirdi. Bayraklar ve çeşitli kutsal 
figürlerle süslenen panayırlar, ticaretin yanı 
sıra dinî bayramlara ve şölenlere de ev 
sahipliği yapardı. Avrupa’da panayır 
geleneğinin ilk örneklerinden biri VII. yüzyıldan 
itibaren Paris yakınlarında kurulmaya başlanan 
Lendit Panayırı idi. Parisli dokumacılar ve 
metal ustaları yıl boyunca ürettiklerini burada 
müşterileriyle buluşturur ve uzaklardan gelen 
tüccarlarla yeni bağlantılar kurarlardı. Böylece 
panayır kurulan kentlerin uygarlık seviyesi 
yükselirdi. 
 
Buna göre; 

 
I. Panayırlar kültürel etkileşime imkân 

sağlamıştır. 
II. Ekonomik uğraşlarla dini uygulamalar 

iç içe geçmiştir. 
III. Panayırlar şehirlerin gelişiminde etkili 

olmuştur. 
 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?    
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

 
 
TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


