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TARİH 
 

1.  
“Çinliler yazıyı Türklerden daha önce kullanmaya 
başlamış ve Türkler hakkında bilgileri kayıt altına 
almışlardır. Bundan dolayı Türklerle ilgili ilk bilgileri 
Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz. Ancak sürekli 
savaş halinde olmaları nedeniyle yaşananları 
kayıt altına alırken yanlı bir tutum içerisinde 
bulunmuşlardır. Bu yüzden Türk tarihinin bu 
dönemleriyle ilgili araştırma yapan bir tarihçi Çin 
kaynaklarına şüphe ile yaklaşmalıdır.” diyen bir 
tarihçi Çinliler hakkında aşağıdaki ifadelerden 
hangisine vurgu yapmıştır? 
 
A) Yer ve zaman belirtmemişlerdir. 
B) Dönemlendirme hatası yapmışlardır.         
C) Tarih yazıcılığı Çinlilerle başlamıştır. 
D) Neden-sonuç ilişkisini göz ardı etmişlerdir. 
E) Tarihi verilerin aktarımında objektif 

değillerdir. 
 
2. 

Toplumların ortak hafızası olan tarih, insanlardaki 
vatan ve millet sevgisini pekiştirerek millî kimliğin 
güçlenmesinde önemli rol oynar. Toplumu 
oluşturan insanlar, tarihte olup bitenleri 
öğrendikçe ortak bir geçmişten geldiklerini ve aynı 
milletin fertleri olduklarını fark ederler.  
 
Verilen metne göre tarih öğrenmenin faydası 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade 
edilmiştir? 
 
A) Demokrasinin gelişmesini sağlar. 
B) Millet olma şuurunu artırır. 
C) Ekonomik gelişmeye katkı sağlar. 
D) Meclis kararlarını güçlendirir. 
E) Diplomasinin güçlenmesini sağlar. 

 

3. 
Zamanı ölçmek için hazırlanan çizelgelere 
“takvim” denir. İlkçağlardan itibaren toplumlar 
değişik takvimler kullanmış ve takvim başlangıcı 
olarak; İbraniler Yaradılış yılını, Hristiyanlar Hz. 
İsa’nın doğumunu, Müslümanlar ise Hz. 
Muhammed’in Mekke’den Medine’ye Hicretini 
kabul etmiştir. 
 
Buna göre toplumlarına takvim başlangıçlarını 
etkileyen temel faktör aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Doğal Afetler 
B) Siyasal antlaşmalar 
C) Sportif faaliyetler 
D) Dini gelişmeler 
E) Ekonomik uğraşlar 

 
 
4. 

Eski çağlardan itibaren insanların en büyük 
isteklerinden biri, ölümsüzlük ve uzun yaşama 
arzusu olmuştur. 
 
İnsanlık bu arzusunu gerçekleştirmek için 
özellikle hangi bilim dallarında ilerleme 
kaydetmiştir? 
 
A) Coğrafya - Astronomi 
B) Kimya - Fizik 
C) Matematik - Geometri 
D) Tıp - Eczacılık 
E) Felsefe - Biyoloji 

 
 
 
 



A 
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5.  
Tarih yazılısına çalışan Selim, Mezopotamya’da 
yazının MÖ 3500’lerde kullanılırken Anadolu’da 
ise MÖ 1800’lerde kullanılmaya başlandığını 
okuyunca çok şaşırmıştır. Çünkü Selim’e göre 
dünyanın her yerinde yazı aynı anda kullanılmıştır.  
 
Selim’in düşüncesindeki yanlışlık aşağıdaki 
ifadelerin hangisini öğrendiğinde giderilebilir? 
 
A) Tarih Öncesi Çağların süreleri birbirine 

eşittir. 
B) İnsanlar Tarih Öncesi Çağları sırayla 

yaşamamışlardır.  
C) Aynı zamanlar diliminde farklı bölgelerde 

farklı tarih öncesi çağlar yaşanabilir. 
D) Tarih Öncesi Çağların başlangıçları ile 

bitişleri belli değildir.  
E) Tarih Öncesi Çağlarda kullanılan araç-

gereçler isimlendirmede etkili olmuştur. 
 
 

6. 
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 9. sınıf 
öğrencilerinden Mustafa, Kemal, Afet, Fatih, 
Sultan ve Mehmet tarih dersini dinlerken Tarih 
Öncesi Çağlara büyük ilgi duymuşlar ve Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’ne gitmişlerdir. Müzede 
Tarih Öncesi Çağlara ait kalıntıları keyifle 
incelemiş ve bu çağlara dair bilgi edinmişlerdir. 
 
Bu gezi sırasında öğrencilerin Tarih Öncesi 
Çağlarla ilgili; 
 

I. taş balta, 
II. altın takı, 

III. kil tablet, 
IV. kitabe 

 
tarihi objelerinden hangilerini görmeleri 
beklenir? 
 

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV 
 

  D) III ve IV E) II ve IV 
  
 

7. 
Arzu Öğretmen, öğrencilerine İlkçağda 
Anadolu’da kurulan devletleri anlattıktan sonra bu 
devletlerin başkentlerine bir gezi düzenlemeye 
karar vermiştir. Arzu öğretmenin amacı 
öğrencilerin kafasında soyut kalan bilgileri 
somutlaştırmaktır. Arzu öğretmenin gezi planına 
göre sırasıyla Lidyalılar, Frigler, Hititler ve 
Urartular’ın başkentleri görülecektir.  
 

Buna göre gezide yer alan öğrenciler 
başkentleri hangi sırayla ziyaret edecektir?  
 

A) Tuşba, Gordion, Hattuşaş, Sardes 
B) Sardes, Gordion, Hattuşaş, Tuşba 
C) Sardes, Alacahöyük, Gordion, Tuşba 
D) Tuşba, Smyrna, Çatalhöyük, Hattuşaş 
E) Smyrna, Gordion, Hattuşaş, Sardes       
 

 
 
 
 

8. 
Aşağıda yazının kullanımı ile ilgili bazı bilgiler 
yer almaktadır. 
 
Devletler yazı kullanımında kamu ekonomisinin 
yanı sıra yönetim işlerinde, hukukta ve 
diplomaside de yararlandılar. Krallar kanunlarını, 
devlet politikalarını ve yasaklamalarını yazılı hâle 
getirerek bunların vatandaşlar tarafından önceden 
bilinmesini sağladılar. Hukuk ilkelerini, vergi 
esaslarını, ticaret kurallarını ve mülkiyet haklarını 
yazılı metinlere dönüştürerek ülke yönetimini 
kolaylaştırdılar. Yazılı emirler yayımlayarak ordu 
üzerindeki otoritelerini arttırdılar. 
 
Buna göre yazı,  
 

I. iktisat 
II. hukuk 

III. diplomasi 
IV. ticaret 
V. tarih yazıcılığı 

 
alanlarından hangilerinde kullanılmıştır? 
 

A) II ve IV B) II ve V C) I, II, III ve IV 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

Tarih bölümünde doktora öğrencisi olan Nihan’ın 
tez konusu İlkçağda Frigler’dir. Nihan, Friglerin 
hüküm sürdüğü coğrafyada araştırmalar yapmış, 
müzelerde Friglerden kalan eserleri incelemiş ve 
başta Milli Kütüphane olmak üzere birçok 
kütüphanede bulunan yazılı eserleri taramıştır. 
Tezinin araştırma kısmının çoğunu bitiren Nihan, 
tezinin bölümlerini oluşturacaktır. 
 
Buna göre, Nihan’ın tezinin içindekiler 
bölümünde; 
 

I. Satraplık Sistemi, 
II. Frig Sanatında Tapateslerin Yeri,  

III. İlkçağda Gordion’un Coğrafi Konumu, 
IV. Tarıma Verilen Önemin Frig Hukukuna 

Etkisi 
 
başlıklarından hangileri yer alması beklenir? 
 

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III 
 

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



A 
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10. 
Aşağıda Mezopotamya ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir. 
 
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 toplumun daha iyi organize olmasını 
sağlamıştır. 
 
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
Mezopotamya’nın coğrafi özelliklerinin 
sonucu olarak ortaya çıkan durumdur? 
 
A) Hayvancılık gelişmiştir. 
B) Bölge oldukça fazla göç almıştır. 
C) Bölgede kolonicilik faaliyetleri gelişmiştir. 
D) Toplumsal hayatta din ön plana çıkmıştır. 
E) Toplumlarda devletleşme süreci hızlanmıştır. 

 
 
11. 

İlk Çağ’ın en önemli medeniyet havzalarından 
birisi olan Mezopotamya’dan günümüze çok fazla 
mimarî eser ulaşmamıştır. 
 
Bu gelişmeye; 
 

I. Eserlerini kerpiçten yapmaları, 
II. Dış istilalara açık olmaları, 

III. Mimarî alanında fazla eser yapmamaları, 
 
durumlarından hangilerinin sebep olduğu 
söylenebilir? 
 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 
 
  D) II ve III E) I, II ve III 

 
 
12. 

Hititlerde ülkeyi krallar yönetmiştir. Hitit kralları 
başyargıç, başrahip ve başkomutanlık yetkilerine 
sahiptir. Yani Hitit kralları siyasi, dini, hukuki ve 
askeri yetkileri kendi ellerinde toplamışlardır. 
Kraliçe Tavananna kraldan sonra en yetkili kişidir. 
Kral sefere gittiğinde kraliçenin krala vekalet etme 
hakkı vardır. Ayrıca Hitit kraliçeleri mal edinme 
hakkına da sahiptir. 
 
Yukarıdaki bilgilere dayanarak; 
 

I. Hititlerde kraliçenin siyasi yetkileri vardır. 
II. Hititler teokratik bir devlet yönetimine 

sahiptir. 
III. Kraliçenin mülkiyet hakkı vardır. 

 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
 
  D) I ve III E) I, II ve III 

 
 

13. 
Hitit kanunlarında yer alan bazı maddeler 
şöyledir; 
 

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

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

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

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

 
Bu bilgilere göre Hitit kanunları ile ilgi olarak 
aşağıdaki sonuçlardan 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. 

 
14. 
 

İlk Çağ medeniyetlerinde gücün meşruiyet 
kaynağına göre yönetim sistemleri farklı isimlerle 
adlandırılmaktadır.    
                                                                 
Buna göre; 
 

I. gücün tek elde toplandığı yönetim 
II. dine dayalı yönetim  

III. hakimiyetin bir grupta olduğu yönetim 
 
şekillerinin adları aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
 

 I. II. III. 
A) Teokrasi Oligarşi Monarşi 
B) Teokrasi Monarşi Oligarşi 
C) Oligarşi Monarşi Teokrasi 
D) Monarşi Teokrasi Oligarşi 
E) Oligarşi Teokrasi Monarşi 

 
 

15. 
 
Feodalitenin ortaya çıkmasında; 
 

I. Merkezi iktidarın gücünün azalması, 
II. Güvensizlik ve karışıklıkların yaşanması, 

III. Kent yaşamının öneminin artması 
 
durumlarından hangileri etkili olmuştur?  
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 
 
  D) I ve III E) I, II ve III 

 
 



A 
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16. 
Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olan Ahmet 
“Mezopotamya’da Hukuk” adlı kitabı okurken 
Hammurabi Kanunları dikkatini çekmiştir. Kitapta 
Hammurabi Kanunlarıyla ilgili şu maddeler vardır: 
 

• Eğer bir insan bir başkasının bir kemiğini 
kırıyorsa, devlet de o insanın aynı 
kemiğini aynı şekilde kırar. 

• Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin 
dişine zarar verirse onun da dişi çekilir. 

• Bir adamın gözünü çıkaranın gözü 
çıkarılır. 

 
Bu maddelere göre Ahmet’in ulaşabileceği 
yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Kısasa kısas sistemi uygulanmaktadır. 
B) İnsan haklarına değer verilmiştir. 
C) Kanunlar dinden etkilenmiştir. 
D) Bireysel haklar göz ardı edilmiştir. 
E) Yapıcı ve tamamlayıcıdır.     

 
 
17. 

Orta Çağda görülen feodal düzende ekonomik 
ilişkilerin temel amacı iç pazardaki ihtiyacı 
karşılayabilecek şekilde hareket etmekti. Bundan 
dolayı dış pazarda etkin olmaya yönelik bir üretim 
durumu söz konusu olmamıştır. 
 
Buna göre feodal düzenin sonucu 
aşağıdakilerden hangisinin yaşanması 
beklenebilir? 
 
A) Ticaret hacminin düşmesi 
B) Sömürgeciliğin gelişmesi 
C) Kilisenin etkinliğini arttırması 
D) Soylular sınıfının öneminin azalması 
E) Kültürel etkileşimin hızlanması 
 
 
 
 
 

18. 
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 

 

19. 
 

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) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu 

kurulmuştur. 
B) İlk Çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır. 
C) Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır. 
D) Avrupa’da Hristiyanlığın yayılma hızı 

artmıştır. 
E) Kilisenin önemi artmıştır. 
 
 

 
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 ulaşılır?   
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III 
 
 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


