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TARİH 
 
 

1. 
Yazının icadından önceki döneme “Tarih 
Öncesi Çağlar” denir. Bu dönemlerle ilgili bilgi 
edinme süreçlerinde, yazı olmadığı için özellikle 
tarihi alanlarda yapılan kazılarda bulunan araç 
ve gereçler dikkate alınır. 
 
Buna göre metinde bahsedilen kazı bilimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
  
A) Arkeoloji             
B) Diplomatik          
C) Epigrafi 
D) Nümizmatik            
E) Paleografya             

 
 
 
2. 

 
Bir kazı alanında yapılan çalışmalar 
sonucunda aşağıda verilenlerden 
hangisinin bulunması o bölgede tarımsal 
üretimin yapıldığının kanıtıdır? 
 
A) Kılıç 
B) Ok 
C) Yay 
D) Orak  
E) Balta 

 
 
 
 

 
3. 

Tarih bilimi üzerine bazı tarihçiler tarafından 
söylenen sözler şu şekildedir: 
 

• George Hegel: “Tarihi öğrenmeyenler, 
onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar.” 

• H. G. Wells: “Gelecekte bizi nelerin 
beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte 
başımıza gelenlerdir.” 

• John Sheran: “Tarihte ilk kez dram 
olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa 
komedi olur.” 

 

Bu sözlere göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 
 
A) Tarih değişmez kalıplardan oluşur. 
B) Tarihi olaylardan ders çıkarmak önemlidir. 
C) Tarihsel olaylar incelenirken objektif 

olunmalıdır. 
D) Tarih incelenirken belgelere dayalı 

araştırma yapılmalıdır. 
E) Tarihçiler olayın geçtiği dönemin şartlarını 

dikkate almalıdır.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 
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4. 
İnsanlık zamanı; gün, hafta, ay, yıl gibi belli 
periyotlara bölmüş ve düzenli bir sistem 
çerçevesinde algılamıştır. Hayatı bu çerçevede 
düzenlemek üzere insanlar yaklaşık 6000 
yıldan beri takvim kullanmaktadır. Her toplum 
kendine özgü bir takvim oluştururken 
yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin 
başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Örneğin; 
İbraniler yaratılış, Hristiyanlar Hz. İsa’nın 
doğumu, Müslümanlar Hicret olaylarını 
başlangıç yılı olarak belirlemişlerdir.  
 
Buna göre, bu üç topluluğun takvimlerinin 
başlangıçlarını belirlemesinde 
aşağıdakilerden hangisi daha etkili 
olmuştur? 
 
A) Doğal afetler 
B) Dinî gelişmeler  
C) Siyasî olaylar 
D) Sanatsal faaliyetler 
E) Ekonomik gelişmeler 
 

 
 
5. 

İnsanlar zamanla avcı-toplayıcı ve konar-göçer 
yaşam tarzından tarım yapan, hayvan 
evcilleştiren ve köylerde yaşayan yeni bir 
yaşam tarzına geçmiştir.  
 
Buna göre, insanlığın yerleşik yaşama 
geçmesi ile aşağıdaki yerleşim 
birimlerinden hangisi kurulmuştur? 
 

A) Oba B) Yayla C) Köy 
 

  D) İl E) İlçe 
 
 
 
6. 

Tarih dersinde Zeynep, şu bilgileri vermiştir: 
 

• Çok amaçlıdır. 

• Piramitleri andırmaktadır. 

• Okul, rasathane ve ibadethane olarak 
kullanılmıştır. 

 
Buna göre Zeynep’in bahsettiği yapı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Arasta B) Karum C) Kapan 
 

  D) Ribat E) Ziggurat 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
Bir Mezopotamya medeniyeti ile ilgili şu 
bilgiler verilmiştir: 
 

• Kara kolonileri kurmuş ve yaptıkları ticaret 
yolları sayesinde Anadolu ile güçlü bir 
ticaret ağı oluşturmuşlardır. 

• Sümerlerden öğrendikleri yazıyı 
Anadolu’ya getirmiş ve burada tarihi 
çağların başlamasını sağlamışlardır. 

 
Buna göre sözü edilen medeniyet 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Akadlar B) Asurlar C) Babiller 
 

  D) Frigler E) Lidyalılar 
             

 
 
8. 

İnsanlar, eski dünyada astronomi bilimini 
dünyayı anlama merakı ile yaşamlarını rahat ve 
güvenli kılmak amacıyla geliştirmiştir. Günümüz 
modern bilim anlayışında ise amaç, her alanda 
ileriye gitmek ve gelişme isteğinden 
kaynaklanmaktadır. 
 
 Yukarıdaki metne göre; 
 

I. Bilimsel bilginin temelleri eski çağlarda 
atılmıştır. 

II. Bilimsel alandaki gelişmeler 
günümüzde de devam etmektedir. 

III. Geçmişte yaşamış insanların günümüz 
bilimine hiç katkısı yoktur. 
 

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

9. 
Aşağıdakilerden hangisi Dicle ile Fırat 
Nehirleri arasında kalan ve verimli 
olmasından dolayı “Bereketli Hilal” tabiriyle 
nitelendirilen bölgedir?  
 
A) Çin 
B) Hindistan  
C) Kilikya 
D) Mezopotamya 
E) Mısır 

 
 
 
 



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. 
 
Fenikelilerin tüccar bir kavim olduğu 
bilinmektedir. Buna göre; 
 

I. Kartaca ticaret kolonisine sahip 
olmaları, 

II. Keten, işlenmiş deri, boya gibi çeşitli 
eşyaları satmaları, 

III. Kıbrıs, Girit, Sicilya gibi yerlerde ticari 
üs kurmaları, 
 

yukarıdakilerden hangileri bunun bir 
göstergesidir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III  
 
 

12. 
 
Persler geniş sınırlara ulaştıkları için ülkeyi 
“Satraplık” adı verilen eyaletlere ayırarak 
yönetmişlerdir. Her eyalete de merkezden 
satrap adı verilen bir vali atamışlardır. 
 
Buna göre, Persler bu uygulamayla 
aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır? 
 
A) Merkezî otoriteyi güçlendirmek 
B) Ticareti geliştirmek 
C) Kültürel birliktelik oluşturmak 
D) Sosyal birliktelik kurmak 
E) Ekonomiyi canlandırmak 
 

 

13. 
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. Asurlarda 
ise kral, büyük tanrıların yeryüzündeki temsilcisi 
olup onlar adına ülkeyi yöneten rahip krallardı. 
 
Yukarıda verilen bilgilere göre geçmiş 
dönemlerde krallar güçlerini neye 
dayandırmaktadır? 
 
A) Anayasaya 
B) Demokrasiye 
C) Halka 
D) Orduya 
E) Dine 

  
 
 
 

14. 
 
Hammurabi Kanunları’nda yer alan; 
 

• Bir çocuğun kaçırılması durumunda 
çocuğu kaçıran kişi öldürülerek 
cezalandırıldı. 

• Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse 
o deliğin önünde öldürülür ve oraya 
gömülürdü. 

• Saray veya tapınağa ait bir eşyayı 
çalan ve bu eşyayı kabul eden kişiler 
ölüm cezası ile cezalandırılırdı. 

 
hükümleri aşağıdakilerden hangisine kanıt 
olarak gösterilebilir? 
 
A) Verilen cezalar oldukça serttir. 
B) Suçlara karşı maddi yaptırımlar 

uygulanmıştır. 
C) Yönetim anlayışı cezalarda etkili olmuştur.    
D) Demokratik hukuk kuralları 

oluşturulmuştur.                
E) Cezaların verilmesi için suçun 

ispatlanması gereklidir. 
 
 
 

15. 
 
Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını 
düzenleyen ve bir kamu otoritesi tarafından 
hayata geçirilen kurallar bütünüdür? 
 
A) Hukuk 
B) Sosyoloji 
C) Diplomasi 
D) Felsefe 
E) Siyaset  

 



A 
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16. 

• Orta Çağ Avrupası’na egemen olan 
siyasi, ekonomik, sosyal ve dini 
sistemdir. 

• Toprak sistemine dayalı bir yönetim 
şeklidir.  

• Siyasal ve askeri gücü elinde 
bulunduran, toprağın mülkiyetine veya 
imtiyazına sahip olan sınıf üyeleri ile bu 
sınıfa bağımlı köylüler sınıfının 
oluşturduğu idari düzendir. 

 
Bazı özellikleri verilen yönetim biçiminin 
doğru adlandırılması aşağıdakilerden 
hangisindir? 
 
A) Oligarşi 
B) Meşrutiyet 
C) Feodalite 
D) Liberalizm 
E) Teokrasi     
 
 
 
 
 
 
  

17. 
 
İlkçağ’ı bitirip Ortaçağ’ı başlatan olay 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Hz. İsa’nın doğumu 
B) Fransız İhtilali 
C) Yazının İcadı 
D) Kavimler Göçü 
E) Fransız İhtilali            
  
 
 
 
 
 
 

18. 
Kast sistemi, bir kişinin toplumsal konumunun 
yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal bir 
düzendir. 
 
Yukarıda tanımı verilen Kast Sistemi hangi 
uygarlıkta ortaya çıkmıştır? 
 
A) Mısır 
B) Çin 
C) Hint 
D) Yunan 
E) Miken 
 

 
 
 
 

19. 
 
Ortaçağ’da kervanlarla Doğu Akdeniz’e getirilen 
mallar buradan gemilerle Avrupa’ya 
taşınıyordu. 
 
Bu bilgiye göre, ticaret mallarının yer 
değişiminde kullanılan yerlerin adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Ribat 
B) Han  
C) Liman 
D) Arasta 
E) Bedesten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20. 

 
Aşağıdaki yollardan hangisi Çin’in Şian 
kentinden başlayıp Akdeniz ve Avrupa’ya 
kadar uzanan ticaret yoludur? 
 
A) İpek Yolu 
B) Kral Yolu 
C) Amber Yolu 
D) Kürk Yolu 
E) Baharat Yolu  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


