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•  Testler konu başlıkları ve kazanımlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

•  Her test kendi içerisinde öğrenme sırası dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

•  Öğrencinin kitaptan tam verim sağlayabilmesi için rehberlik bölümü eklenmiştir.

•  Öğrencilerimizin soruları çözerken nerede takıldıklarını tespit edebilmeleri için konuya ait her 

tip soru  çeşidine yer verilmiştir.

•  Ünite girişlerinde; o ünite ile ilgili soruların çözümünde dikkat edilmesi gereken kurallara ve 

bilgilere yer verilmiştir.

•  Algı ve yorum gücünü ölçen sorular vardır.

•  Genel tekrar testleri ile konuların bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır.

•  Tamamı video çözümlüdür.

•  Her tip soru çeşidini görmenizi sağlayacaktır.

•  Akıl ve mantık yürütmenizi kolaylaştıracaktır.

•  Düşünme becerinizi geliştirecektir.

•  Her seviyedeki öğrenciye hitap eden bu soru bankası eksiklerinizi görmede size kaynak olacaktır.

•  Bazı soruların farklı formatlarının üst üste sorulmasıyla konuları daha iyi öğrenmenizi, kavramanızı ve 

pekiştirmenizi sağlayacaktır.

•  Seviyenizi belirlerken size yol gösterecektir.

KİTAP İÇERİĞİ

BU KİTAP BANA NE KAZANDIRIR
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Sevgili Öğrenciler,

DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı çalışmalar ile Nobel Kimya ödülünü alan Prof. Aziz 
Sancar “Çoğu insan zekâya inanır, ben inanmıyorum, bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalış-
maya inanıyorum.” der.

Mesele çalışmak olduğuna göre; geleceğinizi biçimlendirmek amacıyla çıktığınız bu yolculukta, 
akademik olarak sizi sınava en iyi kaynakla hazırlamayı amaçladık.

Sınavda TYT sorularını çözebilmek okuduğunu anlamak ve analiz becerisine sahip olmakla ilgilidir. 
O nedenle Yayın Denizi ekibi olarak bu soru bankasını çözerek siz;

•  Zamanı doğru planlama,

• Ders konuları üzerinde hâkimiyet kurma,

• Soru çeşitlerini öğrenerek hız kazanma,

• Konuları daha iyi anlama,

• Bilgiyi nasıl kullanılacağını öğrenme,

• Hangi konuya ağırlık vermeniz gerektiğini anlayarak zamandan tasarruf yapma 

becerilerini kazanırsınız.

Bu kitapta;

• MEB müfredatını kapsayan,

• Kazanımlara uygun,

• ÖSYM’nin sorduğu sorulara denk, 

• Nitelikli ve ölçme değerlendirme kriterlerine uygun,

• Tekrar eden sorular yerine özgün 

sorularla sizleri sınava hazırlamaya amaçladık.

Unutmayın, Atatürk’ün söylediği gibi “En büyük makam, en büyük hak, çalışanlara ait olacaktır.” Bu 
kitabın sizi hayata hazırlama yolunda faydalı olacağına inanıyor, hedeflediğiniz alanlarda eğitim 
almanızı diliyoruz.

Tarih Zümresi



Bilgi Deneyim ÖĞRENMEDuygu ve Davranış+ + =

NEREDE?
NE ZAMAN?

NASIL?

Hangi ders, hangi gün?

Konu öğrenme ve tekrar ne zaman?

Soru çözümü ve ödevler ne zaman?

Deneme sınavları ne zaman?

Aksayan çalışmalar hangi gün ve ne 
zaman çalışılmalı?

Ders dışı hangi etkinlikler ne zaman 
yapılmalı?

Tatil günü hangi gün?

ÇALIŞMA PLANI YAPARKEN BU 
SORULARI DİKKATE ALINIZ!

EVDE ETKİN ÇALIŞMA 
Evde olduğunuz zamanı çok iyi değerlendirmelisiniz. Çoğu 

zaman yoğun ve yorgun bir gün geçirerek eve geldiğiniz için iyi ve 
uygulanabilir bir programa ihtiyacınız var.
Evde yapılması gereken işler:

• Uyuma • dinlenme • beslenme • konuları tekrar etme, •soru 
çözme • çözemediğin sorular için araştırma yapma 
• ödev yapma • fazladan sınav uygulama • önceden öngörüle-
meyen durumlar 

gibi pek çok başlık altında toplanabilir.
Dersler gün boyu peşinizi bırakmadı. Okul bitti ama evde 

derse devam çünkü hedefleriniz ve hayalleriniz var. Bunu asla 
unutmamalısınız.

 Eve gelince önce dinlenmelisiniz.

 Kendinize bir ders çalışma saati belirlemeli ve sürekli bunu 
düşünmelisiniz. Çünkü zihin neyi tekrar ederse kendini o 
yönde yönlendirir.

 Konu öğrenme, tekrar etme, soru çözme saatlerini birbiri 
arkasına yerleştirmelisiniz.

 Ders çalışırken mutlaka ara vermelisiniz. Ara vermek odak-
lanma gücünüzü artıracaktır.

 Her gün konu tekrarlarına zaman ayırmalısınız. Yeni 
bilgiyi günlük tekrar etmelisiniz. Tekrar etmek başarının 
anahtarıdır. Bilginin pekiştirilmesini ve uzun süreli hafızaya 
atılmasını sağlar. Tekrarlarınızı zihinden yapmayı öğren-
melisiniz. Bu size zaman kazandırmanın yanında kalıcı 
olarak öğrenmenize de katkı sağlayacaktır.

 Bilginin kalıcı olmasını sağlamak için ilişkilendirerek öğren-
meye çalışmalısınız. Ezberden kaçınmalısınız. Öğrenilen 
bilginin tam olarak kullanılması için beyin tarafından analiz-
inin yapılması gerekir. Ezberci sistem bunu engeller.

Not alma hızınızı kendinize göre belirlemelisiniz. Yavaş not 
alma beynin konsantre olmasını zorlaştırır, yazma hızı ile 
beynin çalışma hızı arasında boşluk meydana gelir. Zihin 
başka alanlara kayar ve konsantrasyon sorunu yaşarsınız.

 Her şeyden arındırılmış ortam, çalışma için iyi bir ortam 
değildir. 

 Dikkatinizi belli alanlara değil, genele yaymalısınız. Dikkati-
nizi uyanık tutmayı unutmamalısınız.

 Sosyal hayattaki olumsuz etkenlere dikkat etmeli, mümkün 
olduğunca bunları ortadan kaldırmalısınız.

 Yaptığınız programa beyninizi ikna etmelisiniz.

İYİ NOT ALMAK, HER ŞEYİ
YAZMAK DEMEK DEĞİLDİR!
İyi not almak; kendi cümlelerini kurmak, şekille veya 

yazıyla şifrelemek, baktığında kolayca anlayıp hatırla-

mak için materyal hazırlamak demektir.

Tutulan notlar; onlara geri dönmek, onları okumak, 

gözden geçirmek, oradaki fikirlerin üzerine düşünmekle 

bir anlam kazanır.

Her şey ne kadar karışık görünse de;

işler iyi gidecek demektir.

Gerçekleştirilebilecek bir hedefin varsa,

Hedefe ulaşmayı amaç edindiysen,

Soru çözerek deneyim kazanıyorsan,

Konuları birbiri ile ilişkilendirebiliyorsan,

Sınav uygulayarak bilgilerini sık sık kontrol ediyorsan,

Kendine güveniyorsan

Merak;
	 öğrenme	isteğini	harekete	geçirir,

	 odaklanmayı	sağlar,
	 çabuk	yorulmayı	engeller.



Nerede Eksiğim Var? Öğrenme Yöntemim Nedir?

Şu soruları sorarak öncelikle kendini tanımalısın

Kendimi Geliştirmek İçin Ne Yapmalıyım

UNUTMAYALIM!

Rehberlik Yönergesi

Öncelikle nasıl öğrendiğini belirlemeli ve ona uygun bir 
şekilde çalışmalısın. 
Konuları sırasına göre çalışmalı, not tutmalısın. Nasıl not 
tutulur iyi bilmelisin. 
Soru çözerek uygulama yapmalısın. Örnek çözümlü soru-
ları incelemelisin. 
Gerekirse daha alt sınıflarda aynı konu ile ilgili bilgileri 
incelemeli, sorularını çözmelisin.
Eğer tek başına çalışamadığını fark edersen kendine bir 
çalışma arkadaşı bulmalısın.

Nerede eksiğin olduğunu belirleyerek işe başlamalısın. Bu 
nedenle çözdüğün testlerdeki takıldığın noktalara dikkat 
etmelisin.
Konu özetli soru bankası almalısın.
Konu özetlerini not tutarak incelemelisin. 
Konu içinde örnek olarak verilen soruların çözümünü 
incelemelisin.
Yapamadığın soruları öncelikle çözümünden anlamaya 
çalışmalısın. Bu eksiğin daha kolay fark etmeni sağlaya-
caktır.
Konuyu zamana yayarak günlük kısa periyotlarla 
çalışmalısın. Bu daha çok tekrar etmeni ve bilgiyi kalıcı 
hafızana atmanı sağlayacaktır.

KONUYU NASIL ÇALIŞACAĞIMI BİLMİYORUM

KONU EKSİĞİM VAR.

Daha yavaş okumalısın. Gözle okuma yerine dudaktan 
okuma yapmalısın.
Her şeyin altını çiziyorsan bundan vazgeçmelisin. Okuma 
hızınla düşünme hızını eşitlemelisin. 
Paragraf soru bankaları sözel okuma ve algılama ye-
teneğini geliştirmede sana yardımcı olacaktır.
Günlük kitap okuma alışkanlığı geliştirmelisin.

YORUM YAPAMIYORUM, ANLAMADA ZORLANIYORUM.

Konu anlatımlı kitap veya ders videolarını izleyerek işe 
başlamalısın. 
Öğrenme yöntemine uygun konu anlatımlı kitaplar 
seçmelisin.
Görsel içeriği zengin, konuyu örneklerle destekleyerek 
anlatan kitaplar öğrenmeni kolaylaştıracaktır.

Şunu belirlemelisin: Çözmüyor musun, çözemiyor musun?
Çözemiyorsan öncelikle kendine uygun seviyede bir soru 
bankası alarak işe başlamalısın. Eksiklerini görmede sana 
yol gösterecektir.
Unutma öğrenmenin kalıcı olması için yeterince ve farklı 
sorular çözmelisin. Bu nedenle eğer soru çözmüyorum 
diyorsan işin daha kolay sadece çözmeye başlamalısın.
Unutma zamanı doğru kullanabilmek için yeterince ve 
farklı sorular çözmelisin.

Örnek çözümlü kitap alıp çözümlü soruların çözümlerini 
incelemelisin.
Tüm örnek soruların çözümünü inceledikten sonra konu 
sonundaki soruları çözmeye başlamalısın.
Soru çözümlerinde nerelere takıldığına dikkat etmelisin. 
Eğer işlemleri tamamlayamıyorsan öncelikle işlem gücünü 
geliştirmelisin. 
Soruları çözmek zaman alıyorsa sabırlı olmalısın. Farklı 
sorularla karşılaştıkça ve çözdüğün test sayısı arttıkça bu 
durumun değiştiğini göreceksin.
Yapamadığın sorular temel düzeyde ise  konu anlatımına 
geri dönmeli veya dersi tekrar dinlemelisin.

KONUYU HİÇ BİLMİYORUM.

YETERİNCE SORU ÇÖZMÜYORUM.

SORU ÇÖZERKEN ZORLANIYORUM.   
NEREDE TAKILDIĞIMI BULAMIYORUM.

Testlerde  çözemediğiniz soruları 

toplu bir şekilde incelerseniz nerede 

eksiğiniz olduğunu bulursunuz.

Konuyu nasıl çalışacağımı bilmiyorum.
Konuyu hiç bilmiyorum.
Konu eksiğim var.
Yeterince soru çözmüyorum.
Soru çözerken zorlanıyorum. 
Nelere takıldığımı bulamıyorum.
Okuduğumu anlamıyorum.
Yorum yapamıyorum.

Yazarak  Dinleyerek

Anlatarak  Görerek

 Soru Çözerek

GELECEĞİN CAHİLİ 

OKUMAYAN KİŞİ DEĞİL,

NASIL ÖĞRENECEĞİNİ 

BİLMEYEN KİŞİ OLACAKTIR.

(Alvin Toffler)

Vücudun sol tarafındaki organları yönetir.

 Görsel ve işitsel konularla ilgilenir.

Görme ve duyma yoluyla öğrenir.

Mecaz anlamlarla ilgilenir.

Gerçek üstü hayaller kurar.

Sanatsal faaliyetlere çok yatkındır.

Mantıksaldır.

Matematiksel verilerle ilgilenir.

Vücudun sağ tarafındaki organlarını yönetir.

Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar, sonuçlarla ilgilenir.

Dili iyi kullanır.

Akademik ve bilimsel konularda başarılıdır.

Analitik düşünme becerisine sahiptir.

Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir.

Üretkendir.

Yapamam sendromu
Eleştirme

Yeniliğe karşı olma
Analiz etme

Algılama ve üretme
Sıralı işlem yapma

Alışkanlıklarla değerlendirme

Ses tonu ve duygular
Matematiğin merkezi
Gerçek sorun çözücü
Yenilikçi
Bütünsel kavrama
Değer yargısı eksik

sol beyin

Böyle misin?

sağ beyin

Beyninizi yerinden  çıkarın ve 

ona saldırın kendini koruyacaktır.
Mark Twain

• Düzenli ortam 
• Resimli dergi ve kitaplar
• Masa başında, bireysel çalışma
• Şema, grafik, harita kullanma
• Renkli kalem kullanma
• Gözlemleyerek kavrama
• Çizimleri takip etme

• Duyduğunu hatırlama

• Özenli, hoş, rahat konuşabilme
• Dinleyerek ve konuşarak öğrenme
• Müzik ve ses kayıtlarını dinlemeyi sevme
• Ritmik, orta hızda, tane tane konuşma
• Grup çalışmalarından zevk alma.
• Sözel ifadeleri takip etme

• Az ve öz konuşma
• Sürekli hareket etme isteği
• Ögeleri kullanmayı ve deney yapmayı sevme
• Yaşadığını, gördüğünü ve dokunduğunu             
   hatırlama
• Rahat ve sakin konuşma
• Rahatına düşkün olma.

• Yazarken renkleri kullan.
• Okurken önemli yerlerin altını çiz.
• Ders dinlerken küçük kartlara not al. 
• Karmaşık konuları çizime dönüştür.
• Konuyu planla ve organize et.
• Resimlerle çalış, konuları kolay kavra.
• Soru çözerken verilenleri şemala. 

• Çalışma arkadaşı bul veya grupla çalış.
• Yüksek sesle tekrar et.

• Yeni öğrendiğin bilgileri ritmik tarzda tekrarla. 

  (Komik, saçma ve çılgınca olması öğrenmeyi  
   kolaylaştırır.)

• Öğrendiklerini kendine anlat

•  Öğrendiklerini kendi kelimelerinle ifade et.

• Ön sıralara otur, kısa notlar al.
• Konu tekrarlarında hareket hâlinde ol. 
• Yüksek sesle oku.
• Çalışırken şema, tablo, harita yap.
• Kendi istediğin yerde ve formda çalış.
• Dersi hareketli birinden dinle.

Görsel

işitsel

dokunsal



Vücudun sol tarafındaki organları yönetir.

 Görsel ve işitsel konularla ilgilenir.

Görme ve duyma yoluyla öğrenir.

Mecaz anlamlarla ilgilenir.

Gerçek üstü hayaller kurar.

Sanatsal faaliyetlere çok yatkındır.

Mantıksaldır.

Matematiksel verilerle ilgilenir.

Vücudun sağ tarafındaki organlarını yönetir.

Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar, sonuçlarla ilgilenir.

Dili iyi kullanır.

Akademik ve bilimsel konularda başarılıdır.

Analitik düşünme becerisine sahiptir.

Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir.

Üretkendir.

Yapamam sendromu
Eleştirme

Yeniliğe karşı olma
Analiz etme

Algılama ve üretme
Sıralı işlem yapma

Alışkanlıklarla değerlendirme

Ses tonu ve duygular
Matematiğin merkezi
Gerçek sorun çözücü
Yenilikçi
Bütünsel kavrama
Değer yargısı eksik

sol beyin

Böyle misin?

sağ beyin

Beyninizi yerinden  çıkarın ve 

ona saldırın kendini koruyacaktır.
Mark Twain

• Düzenli ortam 
• Resimli dergi ve kitaplar
• Masa başında, bireysel çalışma
• Şema, grafik, harita kullanma
• Renkli kalem kullanma
• Gözlemleyerek kavrama
• Çizimleri takip etme

• Duyduğunu hatırlama

• Özenli, hoş, rahat konuşabilme
• Dinleyerek ve konuşarak öğrenme
• Müzik ve ses kayıtlarını dinlemeyi sevme
• Ritmik, orta hızda, tane tane konuşma
• Grup çalışmalarından zevk alma.
• Sözel ifadeleri takip etme

• Az ve öz konuşma
• Sürekli hareket etme isteği
• Ögeleri kullanmayı ve deney yapmayı sevme
• Yaşadığını, gördüğünü ve dokunduğunu             
   hatırlama
• Rahat ve sakin konuşma
• Rahatına düşkün olma.

• Yazarken renkleri kullan.
• Okurken önemli yerlerin altını çiz.
• Ders dinlerken küçük kartlara not al. 
• Karmaşık konuları çizime dönüştür.
• Konuyu planla ve organize et.
• Resimlerle çalış, konuları kolay kavra.
• Soru çözerken verilenleri şemala. 

• Çalışma arkadaşı bul veya grupla çalış.
• Yüksek sesle tekrar et.

• Yeni öğrendiğin bilgileri ritmik tarzda tekrarla. 

  (Komik, saçma ve çılgınca olması öğrenmeyi  
   kolaylaştırır.)

• Öğrendiklerini kendine anlat

•  Öğrendiklerini kendi kelimelerinle ifade et.

• Ön sıralara otur, kısa notlar al.
• Konu tekrarlarında hareket hâlinde ol. 
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!DİKKAT

Birinci Bölüm soruları içinde çokça kavram yer almaktadır. 
Bu kavramlarla ilgili soruların doğru çözülebilmesi için kavram 
tanımlarına bakmanız faydalı olacaktır.

Bazı tanımları bilmek, hem netlerinizi hem de soru çözme hızınızı 
artıracaktır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğin, İlk Çağ Uygarlıkları 
ile ilgili bir soruda “şehir devleti yapılanması”, “şehir devletlerinden oluş-
muştur” gibi tanımlama veya nitelendirmeler yapılıyorsa o uygarlıkla ilgili şu 
çıkarıma kolaylıkla ulaşılabilir: Merkezî otorite zayıftır. 

Aradığınız ifadeyi her zaman, seçeneklerde bulamayabilirsiniz. Bu defa da “şehir 
devleti yapılanması” ile ilgili bir tanım veya nitelendirme için “Siyasi birlik yoktur.” 
gibi bir seçenek aranmalıdır.  Başka bir örnek, bozkır bir yaşam görülüyor, yaşanıyorsa 
göçebe bir yaşam tarzı vardır. Küçükbaş hayvancılık ekonomik faaliyetler arasında yer 
alır. Mesela mezarın varlığı noktasında sadece mezar değil de mezarın içinde ölen kişiye ait 
eşyaların bulunması sizi doğrudan ahiret inancına ulaştıracaktır.

Halı veya kilim dokumacılığının yapılması bölgede küçükbaş hayvancılığın yapıldığını da gösteren 
bir durumdur.

Yayın Denizi Eğitim Youtube ve Instagram Yayın Denizi hesabından örnek soru çözümlerini takip 
edebilirsiniz. Bu soru çözümleri, sınavdaki hızınızı artırma amaçlıdır. Kavram bilginizi geliştirmeye 
yöneliktir. Kısacası soru çözümü ile ilgili yöntem, teknik vs. gibi hususlar, alanında uzman hocala-
rımız tarafından verilmektedir.
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TEST-1Tarih ve Zaman-I

1. Tanım: Tarih geçmiş insan topluluklarının her türlü 
faaliyetlerini, yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve 
kültürlerini neden sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman gös-
tererek, belgelere dayanarak inceleyen sosyal bilimdir.

Durum: Ön Asya’da bir arkeolojik kazıda MÖ 4000 yıl-
larına ait bulunmuş bazı eserlerin Orta Asya’da bulunan 
MÖ 5000 yıllarına ait eserlere benzediği tespit edilmiştir. 

Yukarıda verilen durumda tarih biliminin tanımında 
yer alan;

I. yer,

II. zaman,

III. neden,

IV. sonuç

unsurlarından hangilerine değinilmiştir?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

2. Araştırma yapan tarihçi tarihî bir olayı objektif 
şekilde değerlendirmek için öncelikli olarak aşağı-
dakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Olayın yaşandığı yerin jeolojik yapısını

B) Bölgenin mevcut iklim özelliklerini

C) Olayın gerçekleştiği dönemin koşullarını

D) İnsanların olayın meydana gelmesindeki etkisini

E) Olayla ilgili sözlü ve yazısız kaynaklarını

3. Arkeoloji bilimi toprak ve su altında kalmış eski uygar-
lıklara ait kalıntı ve buluntuları ortaya çıkarmak, incele-
mek ve bunları korumakla uğraşır.

Bu bilgiye göre arkeoloji biliminin;

I. tarih öncesi dönemlere ait medeniyetler hakkında 
bilgiler vermesi,

II. toplumların bilimsel ve kültürel alanındaki çalışma-
ları ortaya koyması,

III. eski dönemlere ait buluntulardan yararlanarak tarihî 
olayları aydınlatması

konularının hangilerinde tarihe yardımcı olduğu 
savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4. Hiçbir tarihçi tarihî gerçekliğin, mutlak ve kesin doğru 
olduğunu iddia edemez.  Çünkü var olan mevcut bilgiler 
bazen tamamlanabilir, daha anlaşılır hâle gelebilir, bazı 
durumlarda ise tamamen değişebilir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni belgelere ve bilgilere ulaşma ihtimalinin olması

B) Tarihî olaylar arasında neden sonuç ilişkisinin 
bulunması 

C) Yer ve zaman unsurunun  yeterli olarak belli olma-
ması

D) Tarihin sadece sanat yönünün dikkate alınarak 
yazılması

E) İnsanların uzun süre avcılık ve toplayıcılıkla geçin-
mesi

5. Etkilerini geniş alanlarda ve uzun bir zaman hissettire-
bilen yeri ve zamanı belli olan kısa sürede sona eren 
gelişmelere tarihî olay adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin verilen bu 
bilgiye uygun bir gelişme olduğu savunulamaz?

A) Ünlü bir denizci olan Kristof Colomb’un 1492 yılında 
Amerika Kıtası’nı keşfetmesi 

B) Hunların Karadeniz’in kuzeyine gelerek 375 yılında 
Kavimler Göçü’nün yaşanmasına neden olması

C) XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren ilk olarak 
İngiltere’de Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesi

D) 1789 yılında yaşanan Fransız İhtilali’nin sonucunda 
merkezî krallıkların zamanla güçlenmesi

E) XI. yüzyıldan itibaren yapılan göçler ve akınlar 
sonucunda Anadolu’nun Türkleşmeye başlaması

6. I. Yazılı ve yazısız belgelerden yararlanmak

II. Tarafsız yerli ve yabancı kaynakları kullanmak

III. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini dikkate 
almak

Tarih biliminin yöntemleri arasında yukarıda veri-
lenlerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

 D) II ve III E) I, II ve III
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7. Tarih, geçmiş insan topluluklarının faaliyetlerini yer 
zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belge-
lere dayalı olarak objektif bir biçimde inceleyen sosyal 
bilimdir.

Bu tanıma göre tarih bilimiyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) Gelecekte ne gibi gelişmelerin olabileceğini açıklar.

B) Olayın nerede ve ne şekilde gerçekleştiğini belirler.

C) Yazılı ve yazısız kaynakları objektif olarak ortaya 
koyar ve değerlendirir.

D) Olaylar arasındaki bağlantıyı kurarak doğru şekilde 
ifade eder 

E) Olayın geçtiği zamanın koşullarını dikkate alarak 
değerlendirme yapar.

8. Tarihî olaylar incelenirken olayın meydana geldiği yerin ve 
zamanın bilinmesinin yanı sıra yaşanılan dönemin koşulla-
rının göz önünde bulundurulması da önemli yer tutar.

Bu duruma dikkat edilmesinin;

I. doğru bilgilere ulaşmak,

II. olayları tarafsız olarak incelemek,

III. toplumların yönetim şeklini öğrenmek

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylene-
bilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III

9. Tarihe yardımcı bilimlerden olan etnografya;  

• Toplumların örf, adet, gelenek, görenek ve kültürle-
rini inceler.

• Toplumların meydana getirdiği yazılı olmayan eser-
leri ele alarak toplumları birbiriyle kıyaslar ve yaşam 
seviyelerini tespit eder.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi etnograf-
ya biliminin inceleme alanı içerisinde yer almaz?

A) Çinlilerin yapmış olduğu ince desenli seramikler

B) Askerlerin farklı motiflerde giymiş olduğu elbiseler

C) II. Kök Türk Devleti’nin yazmış olduğu Orhun 
Kitabeleri

D) Göçebe hayat yaşayan toplumların halı ve kilimle-
rindeki nakışlar

E) Tarımsal üretim yapmak amacıyla kullanılan orak, 
saban ve diğer zirai aletler

10. Fen bilimlerinin temel yöntemi deney ve gözleme dayalı 
olmasıdır. Tarih gibi sosyal bilimlerin yöntemi ise sorgu-
lamak ve araştırma yapmaktır. Örneğin Uygurların sosyal 
yapısını veya Karahanlıların dünya görüşünü laboratu-
varda değerlendirmek ve incelemek mümkün değildir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
labilir?

A) Tarihî olaylar arasında bir neden sonuç ilişkisi vardır.

B) Tarihî olayların yeniden tekrarlanması mümkün 
değildir.

C) Tarihî olaylar maddi ve manevi birçok özellik taşır.

D) Tarihî olaylar yaşanan dönemin kültürel gelişimini 
yansıtır.

E) Tarihî olaylar günümüze ışık tutar ve aynı hatalara 
düşmemizi engeller.

11. Tarihe yardımcı bilim dallarından arkeolojinin araş-
tırma konusuna;

I. Urartuların ev ve oda şeklinde yaptırdıkları mezar-
ların içerisinde günlük kullanılan eşyaların bulun-
ması,

II. Diyarbakır’da bulunan Çayönü yerleşim merkezin-
deki kazı yerinde on bin yıl öncesine ait yapılara 
rastlanılması,

III. tarih öncesi dönemlerde Orta Asya’dan farklı bölge-
lere yönelik göçlerin gerçekleştirilmesi

gelişmelerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III

12. Tarih bilimi geçmişte yaşanan olayları inceleyerek 
toplumların ve devletlerin zaman içinde siyasi, askerî, 
ekonomik ve kültürel alanlarda geçirdiği değişimleri ve 
bu değişimlerin diğer uluslar ve devletlere olan etkilerini 
ortaya koyar.

Buna göre tarih biliminin aşağıdaki faydalardan 
hangisini sağladığı savunulabilir?

A) Siyasi gelişmelerin sadece öğrenilmesini

B) Tarihe yön veren önemli kişilerin örnek alınmasını

C) Yeryüzündeki hareketlerin nasıl meydana geldiğini

D) Geçmişte yaşanmış olaylara sürekli bağlı kalınma-
sını

E) Geçmişin deneyim ve birikiminin sonraki dönemlere 
taşınmasını

1. A2. C3. E4. A5. D6. E7. A8. D9. C10. B11. D12. E
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1. Tarih öncesi çağları araştıran ve bu alanda inceleme 
yapan bir tarihçi;

I. epigrafi,

II. antropoloji,

III. paleografi,

IV. arkeoloji

tarihe yardımcı bilimlerinin hangilerinden yararla-
namaz? 

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

 D) III ve lV E) I, III ve lV

2. Yazının icadı tam olarak bilinmemesine rağmen tarih-
çiler genellikle MÖ 3500 yılını kabul etmişlerdir. Ayrıca  
yazının icadıyla beraber tarihî çağlar başlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazının icadına 
en yakın zaman olarak kabul edilir?

A) Asya Hun hükümdarı Mete Han’ın tahta çıkışı (MÖ 209)

B) Kavimler Göçü olayının yaşanması (MS 375)

C) Hititler ile Mısırlılar arasındaki Kadeş Barışı’nın 
imzalanması (MÖ 1280)

D) Selçukluların Bizanslıları Malazgirt Meydan 
Muharebesi’nde yenilgiye uğratması (MS 1071) 

E) Roma İmparatorluğu’nda cumhuriyet yönetiminin 
kurulması (MÖ 510)

3. Tarihî olaylar sürekli akış ve hareket hâlinde olup bir 
zincirin halkaları gibi neden sonuç ilişkisi ile birbirlerini 
takip ederler. Bu bağlamda tarihî bir olay kendisinden 
sonraki bir olayın nedeni, kendinden önceki bir olayın 
da sonucu durumundadır.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangileri ara-
sında verilen bilgiye uygun bir ilişki olduğu savu-
nulabilir?

A) Malazgirt Meydan Muharebesi sonucuyla Türkiye 
tarihinin başlaması

B) Yazının icadı ile birlikte yerleşik hayatın başlaması 

C) Fransız İhtilali’nin yaşanmasıyla monarşik krallıkla-
rın kurulması

D) Haçlı Seferleri sonucunda feodalite rejiminin yıkılması

E) Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesiyle ulusal devlet-
lerin ortaya çıkması

4. Fen bilimleri mevcut olan ve tekrarlanabilen olayları 
incelediği hâlde tarih bilimi ancak geride kalan zaman 
ile olayların geçmişini araştırır ve sorgular.

Bu açıklamalar dikkate alındığında tarih bilimi ile 
ilgili olarak, 
I. Yazılı ve yazısız belgeleri araştırır.

II. Deney ve gözlem metodunu kullanmaz.

III. Sadece evrensel olayları inceler. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III

5. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etti-
ği 622 yılını başlangıç kabul eden ve Hz. Ömer 
Dönemi’nde düzenlenen hicri takvim günümüzdeki 
İslam devletleri tarafından kullanılmaktadır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A) Din unsurunun toplum ve  devlet yönetimi üzerinde-

ki etkisiyle

B) Ekonomik faaliyetlerin zaman içerisinde değişiklik 
göstermesiyle 

C) Kültürel gelişmelerin diğer toplumlardan farklı bir 
yapıda olmasıyla 

D) Toplumların tarihî geçmişine ve geleneklerine bağlı 
olmasıyla

E) Devletler arası iletişimin güçlü bir şekilde kurulama-
masıyla

6. Fen bilimlerinde kesin sonuca ve doğruluğa ulaşmak 
mümkündür. Ancak sosyal bir bilim dalı olan tarih; 
kullanmış olduğu yöntem bakımından fen bilimlerinden 
ayrılır ve bu nedenle kesin doğruya ulaşmak zordur.

 Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak 
gösterilemez?
A) Zaman içerisinde yaşanan bazı olayların kanıtları-

nın kaybolması 

B) Tarihî kişilerin özelliklerinin gerçekleşen  olaylarda 
ön plana çıkarılması 

C) Olayların çok geniş bir zaman dilimi içerisinde ger-
çekleşmesi 

D) Birçok faktör ve nedenin olaylar üzerinde etkili 
olması 

E) Tarih biliminde deney ve gözlem metodunun kulla-
nılmaması 
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1. B2. C3. A4. D5. A6. B7. C8. B9. A10. C11. D12. B

7. İnsanların geçmişte icat edip kullandıkları yazı ve   
                  I  
para, insanlık tarihinde önemli gelişme ve değişimlere  
  II  
neden olduklarından ayrı ayrı inceleme konusu olmuş-  

lardır. 

Bu cümledeki numaralanmış kavramlar tarihe yar-
dımcı bilimlerden hangisine aittir?

       I        II

A) Heraldik Epigrafi

B) Arkeoloji Kronoloji

C) Paleografya Nümizmatik

D) Etnografya Paleografya

E) Nümizmatik Onomastik

8. • Hz. Ömer Dönemi’nde hazırlanan Hicri takvim 622 
yılında yapılan hicret olayını başlangıç almıştır. 

• Julius Ceaser Dönemi’nde Miladi takvimin başlan-
gıcı Hz. İsa’nın doğumu olarak kabul edilmiştir.

• Sultan Melikşah Dönemi’nde hazırlanan Celali tak-
viminin başlangıcı ise 21 Mart 1079 kabul edilmiştir.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Devletler farklı türden olan takvimleri kullanmışlardır.

II. Hazırlanan bütün takvimler güneş yılını esas almış-
lardır.

III. Toplumlar önemli gördükleri olayları takvimlerine 
başlangıç yapmışlardır.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III

9. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda hiyeroglif 
yazısının kullanıldığı gümüş paraların yanı sıra yazılı ant-
laşma metinleri ortaya çıkarılmıştır. Bu belgelerden yarar-
lanılarak o devir hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır.

Bu gelişmeler dikkate alındığında tarihçilerin aşa-
ğıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden 
yararlandığı söylenemez?

A) Antropoloji B) Arkeoloji

C) Diploması D) Nümizmatik

 E) Paleografya

10. Milattan önceki tarihlerde ilk yarıyıl, 99 ile 50 yılları 
arasını ifade ederken milattan sonraki tarihlerde ise 0 
ile 49 yılları arasını ifade etmektedir. 

 Yaşanan bu farklılık; 

I. kronoloji biliminin çok geç bir dönemde gelişme 
göstermesi,

II. Hicri takvim ile Miladi takvim arasında 622 yıl 
zaman farkının olması, 

III. MÖ tarihlerinde geçmişe doğru, MS tarihlerinde ise 
ileriye doğru gidildikçe sayının artması 

 durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız lI C) Yalnız lll

 D) I ve lll E) ll ve lll

11. Tarih hakkında bize bilgi veren gelişmeleri doğru anla-
mak ve yorumlayabilmek için tanıklık eden yazılı, yazı-
sız, sözlü, çizili ve görsel her türlü malzemeye kaynak 
veya belge denir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin kaynak-
ları arasında yer almaz? 

A) Yer ve insan isimleri 

B) Fermanlar ve seyahatnameler 

C) Yazılı hukuk kuralları 

D) Volkan ve kaya kalıntıları 

E) Destanlar ve menkıbeler

12. Tarih öncesi çağlarla ilgili önemli kazılar ve çalışmalar 
yapan arkeologlar, elde ettikleri yeni bulgu ve belgeler 
ile eski bilgilerinin tamamen veya kısmen değişebildiği-
ni görmüşlerdir.

Buna göre tarih öncesi çağlarla ilgili bilgilerin kesin 
olmayıp değişebilir olmasında;

I. yeni bilgilerin tarafsızlığı artırması,

II. yazılı kaynakların olmaması,

III. yerleşik bir kültürün benimsenmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu-
labilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III
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Tarih ve Zaman-III

1. Devletler arasında yaşanmış uluslararası sorunları ve 
ilişkileri inceleyen tarihçilerin; sahip oldukları millî duy-
guları, dinî ve dünya görüşleri yaptıkları araştırmaların 
sonuçlarına şüphe ile yaklaşılmasına yol açabilir. 

Buna göre tarihçilerin; 

I. araştırmalarında olayların sonuçlarını yorumlama-
ları,

II. olayın gerçekleştiği yeri ve zamanı belirtmeleri, 

III. araştırma sonuçlarını belgelere dayandırmaları 

çalışmalarından hangilerinin nesnel sonuçların 
elde edilmesini engellediği söylenebilir? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

2. Türk-İslam devletlerinde sultanların adlarına para bas-
tırması hükümdarlığın bağımsızlık sembolü sayılmış bu 
nedenle hükümdarlar tahta geçtiklerinde adlarına para 
bastırmışlardır. Ayrıca bu durum bize hükümdarların 
kronoloji sıralaması hakkında bilgiler vermiştir. 

Buna göre bir tarihçi hükümdarların kronolojik sıra-
lamasını yapabilmesi için aşağıdaki bilim dallarının 
hangisinden yararlanmalıdır? 

A) Epigrafi  B) Nümizmatik 

C) Diplomasi   D) Heraldik

 E) Arkeoloji

3. Tanım: Geçmişte insan topluluklarının faaliyetlerini, 
yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman 
göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen ve  
belgelere dayanarak yaşamı objektif biçimde anlatan 
sosyal bilime tarih denir. 

Durum: Orta Asya’da yaşayan ve konargöçer bir hayat 
süren Türk toplulukları iklim koşullarının değişmesi, 
hayvan hastalıklarının artması ve komşu devletlerin 
baskısı sonucunda farklı bölgelere göç etmişlerdir. 

Buna göre verilen durumda tarihin tanımında yer 
alan unsurlardan hangisine yer verilmemiştir? 

A) Zaman

B) Yer

C) İnsanların yaşayışları

D) Neden sonuç

E) Toplumlar arası ilişkiler

4. Tarihte bazı devletler elçilerinin öldürülmesini veya 
tahta geçen hükümdarlarının komşu ülkeler tarafından 
tebrik edilmemesini savaş nedeni saymış bazı devletler 
ise bu duruma önem vermemiş ve savaş açma gereğini 
duymamışlardır. 

 Bu tür örneklerin tarih araştırmalarında; 

I. neden ve sonuç ilişkisi kurma, 

II. kanun ve kurallar koyma, 

III. devletin yönetim anlayışını belirtme 

 yöntemlerinden hangilerinin uygulanmasını engel-
lediği ileri sürülebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

5. Tarihçiler bir bölgede araştırma yaparken veya elde 
ettikleri tarihî bilgileri aktarırken ulaşabilecek bütün 
kaynakları taramaya önem verirler. 

 Bu durumun; 

I. bölgenin koruma altına alınması, 

II. nesnel bir durumun sağlanması, 

III. günümüzdeki olaylarla benzerliğin ortaya konulması, 

IV. daha doğru kesin bir bilgiye ulaşabilmesi 

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunu-
labilir?

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

 D) III ve lV E) II, III ve lV

6. Tarihî olayların ve gelişmelerin kronolojik olarak 
sıralanmasının;  

I. tarihî devirlerin yaşanması,   

II. araştırmalarda  kolaylık sağlanması, 

III. neden sonuç bağlantısının kurulması 

durumlarından hangilerine katkıda bulunduğu 
savunulabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III
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7. Avrupa’nın herhangi bir bölgesinde yapılan kazılar 
sonucunda bulunan Latince yazılmış bir kitabenin 
Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu tespit edil-
miştir. 

Bu kitabenin çözümlenmesinde; 

I. antropoloji, 

II. epigrafi, 

III. paleografya

tarihe yardımcı bilimlerinin hangilerinden yararla-
nılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III

8. İbraniler yaratılış gününü, Yunanlılar ilk olimpiyatların 
yapıldığı zamanı, Romalılar Roma şehrinin kuruluşunu, 
Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu, Müslümanlar ise 
Hicret olayını takvimlerine başlangıç olarak almışlardır.

Bu durumun en doğru açıklaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Mısırlılar takvim kullanan en eski topluluk özelliği 
taşımıştır.

B) Her ulus kendine özgü bir takvim yapmıştır.

C) Takvim en önemli zaman belirleyicisi olmuştur.

D) Toplumlar yaşamlarını etkileyen önemli olayları 
takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmiştir.

E) Uluslar takvim oluşturma konusunda birbirlerinden 
oldukça etkilenmiştir.

9. Tarihsel olayları inceleyen bir tarihçi “Mısır uygarlığı  
için hiyeroglif yazısını, Mezopotamya uygarlığı için çivi 
yazısını, Orta Asya uygarlığı için Kök Türk ve Uygur 
alfabelerini, Osmanlı, İran ve Arap uygarlığının araştı-
rılması için Arap  alfabesinin, Avrupa milletlerinin tarihi 
için Latin alfabesinin bilinmesi gereklidir.” demiştir. 

Bu bilgilerde aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dalla-
rından hangisinin önemi vurgulanmıştır? 

A) Arkeoloji  B) Epigrafi

C) Kronoloji  D) Nümizmatik

 E) Paleografya 

10. Takvim, olayların oluş sırasına göre düzenlenmesini 
sağlayan çizelgedir ve genellikle önemli bir olayla baş-
lar. Günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan 
Miladi takvimin başlangıcı Hz. İsa’nın doğduğu gün 
olarak kabul edilir. Daha çok İslam ülkelerinde kulla-
nılan Hicri takvimin başlangıcı ise Hz. Muhammed’in 
Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılıdır. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir? 

A) Takvim kavramının tanımının yapılmasına 

B) İnsanlık tarihî açısından önemli görülen olaylara 

C) Takvimlerin başlangıcına esas olan gelişmelere 

D) Miladi takvim ile Hicri takvim arasındaki gün sayısı 
farkına 

E) Hangi takvimin hangi toplumlarda yaygın olarak 
kullanıldığına

11. Türkler tarih boyunca farklı takvimler kullanmışlardır. 
İslamiyet’ten önce On İki Hayvanlı Türk takvimini, 
İslamiyet’in kabulünden sonra Hicri takvimi kullan-
mışlardır. Vergilerin toplanmasında, maaşların öden-
mesinde ve dış ticarette yaşanan zorluklar nedeni ile 
Osmanlı Devleti XVII. yüzyıldan itibaren Rumi takvimi 
kullanmıştır.

Buna göre Türklerin kullandıkları takvimleri değiş-
tirmelerinde en fazla etkili olan faktörler aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Din - Ekonomi B) Siyasi - Askerî

C) Sanat - Ekonomi D) Sosyal - Din

 E) Kültürel - Siyasi

12. Toplumu ilgilendiren sosyal, siyasi, dinî ve ekonomik 
gelişmelere olay; bu olayların sonucunda uzun bir 
süreç içinde görülen ve yaşanan aynı nitelikteki olu-
şumların genel ifadesine ise olgu denir.

Bu bilgiye göre;

I. ateşin bulunması,

II. Kadeş Savaşı’nın yapılması,

III. yerleşik yaşam biçiminin benimsenmesi

gelişmelerinden hangileri olguya örnek olarak gös-
terilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III
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Tarih ve Zaman-IV

1. Türklerin kullandığı en eski takvim “12 Hayvanlı takvim” 
idi. Bu takvimi Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar ve daha 
sonraları diğer bazı Türk devletleri kullanmıştır. Ayrıca 
bu takvim İslamiyet’in kabulünden sonra hemen terk 
edilmemiş Orta Asya’da Kırgızlar tarafından kullanılma-
ya devam edilmiştir. 

Buna göre Türklerle ilgili olarak; 

I. Müslüman toplulukları kendi egemenlikleri altına 
almışlardır. 

II. Kültürel miraslarından ve geleneklerinden tama-
men vazgeçmişlerdir.

III. İslamiyet’i benimsedikten sonra yeni bir takvim kul-
lanmışlardır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III B) Yalnız II C) l ve II

 D) I ve III E) II ve III

2. Geçmişten günümüze kadar ulaşabilen bütün yazılı ve 
yazısız, çizili, görsel ve sesli belgeler tarihin kaynakla-
rını oluşturur. Ayrıca yaşanmış olayları belgeleyen o 
dönemin kayıtlarına ise ana kaynak denir. 

Buna göre, 

I. Tarihin konusunu geçmişte yaşanan olaylar oluşturur.

II. Ana kaynaklar doğru bilgiye ulaşılmasında kolaylık 
sağlar.

III. Araştırmacı, olayların incelenmesinde ve açıklan-
masında tarafsız olmalıdır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

3. Malazgirt ve Miryokefalon Muharebeleri, Bizans 
İmparatorluğu ile Türk devletlerinin Anadolu hâkimiyeti 
için yaptıkları mücadeleler arasında yer alır. Bu muha-
rebelerden galip çıkan Türkler, Anadolu’yu egemenlik-
leri altına almışlar ve kısa zamanda bölgede yaşayan  
Hristiyan halkının da güvenini kazanmışlardır. 

Bu parçada tarih biliminin;

I. yer, 

II. zaman, 

III. neden sonuç 

özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III

4. “Tarih nedir?” sorusuna ilk cevabım şu olacaktır: “Tarihçi 
ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süre-
ci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur.” 

Tarihçi Edward H. Carr’ın bu sözlerine; 

I. insanın geçmişini sorgulayarak geleceğine yön 
verebilmesi, 

II. geçmişte yaşanan gelişmelerin etkisinin uzun süre 
devam edebilmesi, 

III. günümüzdeki olayların açıklanmasında geçmişin 
önemli bir yere sahip olması 

durumlarından hangilerinin dayanak oluşturduğu 
savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III

5. Tarih biliminin amacı yaşanan olay ve gelişmeler hak-
kında doğru bilgi elde etmek olduğuna göre bu durum 
ancak yaşanan tarihten günümüze kadar yansıyan izle-
rin yani şahitlik yapacak belgelerin değerlendirilmesi ile 
mümkündür. 

Bu cümlede tarih olaylarının araştırılmasında aşa-
ğıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? 

A) Yalnızca mevcut olan yazılı kaynakların incelenme-
sinin 

B) Olayların araştırılmasında geçmişten günümüze 
kalan eserlerden yararlanılmasının 

C) Yaşanan olaylar arasında bir neden sonuç ilişkisi-
nin kurulmasının 

D) Olayların açıklanması için üzerinden belirli bir süre-
nin geçmesinin beklenmesinin 

E) Geçmişteki olayların o günün şartlarının dikkate 
alınarak değerlendirilmesinin 

6. Geçmişte yaşanmış ve meydana gelmiş tarihî olayların 
aynı şartlarda ve aynı şekilde tekrarı mümkün değildir. 

Bu durumun tarih araştırmalarında aşağıdakilerden 
hangisini imkânsız hâle getirdiği savunulabilir?

A) Deney ve gözlemin yapılmasını

B) Birçok kaynaktan yararlanılmasını

C) Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmasını

D) Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurulmasını

E) Olayda etkisi olanların katkılarının doğru olarak 

değerlendirilmesini

TEST-4



18

Tarih ve Zaman-IV

Y
A

Y
IN

 D
E

N
İZ

İ

1. BÖLÜM

1. A2. C3. D4. E5. B6. A7. B8. B9. C10. D11. B12. A

7. XVIII. yüzyılda Fransa’da yaşanan ekonomik zorluklar, 
ülkenin mutlakiyetle yönetilmesi ve sınıf ayrımı Fransız 
İhtilali’nin yaşanmasına neden olmuştur. İhtilalden sonra 
dünyaya yayılan milliyetçilik akımı özellikle imparator-
lukların yıkılmasını ve ulusal devletlerin kurulmasını 
sağlamıştır. 

Bu parçada tarihî olayların hangi özelliğinin üstün-
de durulmuştur?

A) Tekrarlanmasının mümkün olmaması 

B) Neden  sonuç ilişkisinin bulunması 

C) Objektif bir şekilde incelenmesi 

D) Belge ve kanıtlara dayandırılması 

E) Birçok kaynaktan yararlanılarak değerlendirilmesi

8. I. Olaylar hakkındaki yazılı ve yazısız belgelerin top-
lanması 

II. Olayların gidişine göre gelecekteki gelişmeler hak-
kında fikir yürütülmesi 

III. Olayların meydana geldiği zamanın koşullarına 
göre değerlendirilmesi 

Bu uygulamalardan hangileri tarih biliminde kulla-
nılan yöntemler arasında yer almaz? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III

9. Hiçbir araştırmacı tarihî gerçekliğin mutlak doğru bilgi-
sine ulaştığını iddia edemez. Bulunacak yeni bir belge 
mevcut bilgilerdeki eksikliği giderebileceği gibi mevcut 
bilgilerimizin tamamen değiştirilmesine de sebep olabilir. 

Buna göre, 

I. Tarihte yalnızca yazılı belgeler gerçek bilgiler taşır.

II. Her tarihçi kendi ulusunun görüşlerini dikkate alarak 
tarihini incelemelidir.

III. Tarih araştırmaya, yenilenmeye ve değişime açık 
bir özelliğe sahiptir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III

10. Tarihî olaylar, o dönemle ilgili kaynaklara başvurulma-
dan öğrenilemez. Öğrenmek istediğimiz tarihî olaylarla 
ilgili bütün kaynaklar aranmalı belgeler yazısız ve yazılı 
olarak iki bölüme ayrılmalıdır. Ayrıca tarihî belgelerin 
incelenmesi, eleştirilmesi, sınıflandırılması ve sentezi 
sonunda olaylar yazılmalıdır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Tarihî olayların ve gelişmelerin konusu 

B) Tarihî belgelerin ve kanıtların niteliği 

C) Bilgilerin objektif değerlendirilmesi ve yorumlanması

D) Tarih araştırmalarında deney ve gözlemin yer alması 

E) Tarih yazıcılığında uyulması gereken ilke ve kuralları

11. “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yap-
mak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

“Ulusal benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin 
taklitçisidir.”

Buna göre Atatürk’ün tarih öğretiminde;

I. neden sonuç ilişkisinin kurulması,

II. ulusal kültür ve değerlerin öğretilmesi,

III. objektif şekilde hareket edilmesi

özelliklerinden hangilerinin önemini vurguladığı 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III

12. Tarih bilimi olay ve olgulardan meydana gelir. İstan- 
bul’un Fethi, Fransız İhtilali, Ankara Savaşı gibi geliş-
meler olaya; Anadolu’nun Türkleşmesi, İslamiyet’in ya- 
yılması ve ulusçuluk akımının yaygınlaşması ise olgu-
ya örnek olarak gösterilebilir.

Buna göre;

I. oluş süreleri,

II. nedenleri,

III. sonuçları

durumlarından hangileri olay ile olgu arasındaki 
farkı ortaya koymaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III
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İnsanlığın İlk Dönemleri-I

1. Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda Neolitik Çağ’a 
ait yerleşim yerlerinin etrafında sur kalıntılarına rast-
lanılmazken Taş-Bakır olarak bilinen Kalkolitik Çağ’a 
ait bazı yerleşim merkezlerinin ise çevresinin surlarla 
çevrili olduğu görülmüştür. 

Buna göre Anadolu’da aşağıdakilerin hangisinde 
bir değişimin yaşandığı savunulabilir? 

A) Sanat B) Savunma

C)  Tarım D) Ticaret

 E) Yönetim

2. Cilalı Taş Çağı’nda buğday, arpa, mısır gibi tarım 
ürünleri yetiştirilmeye başlanmış göl, ırmak kıyılarında 
birbirine bitişik evler yapılmış ve köyler kurulmuştur. 
Ayrıca taşlardan yapılan araçlar kesici ve kullanışlı hâle 
getirilmiş bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak 
için de topraktan çanak çömlekler yapılmıştır. 

Bu bilgiler Cilalı Taş Çağı’nda; 
I. toplumsal ilişkilerin  zayıfladığı,   

II. yerleşik  hayatın başladığı, 

III. üretim faaliyetlerinin yaşandığı 

gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştiğine kanıt 
olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

3. Dünya kültür tarihinin en büyük olaylarından biri yazının 
icadı ve kullanılması olmuştur. Çivi yazısı ilk olarak MÖ 
3000’li yıllarda Mezopotamya’da Sümerler tarafından 
bulunmuştur. Ancak Anadolu’da, Avrupa’da ve diğer 
yerlerde kullanılması çok uzun zaman sonra olmuş hatta 
yazının bazı bölgelerde kullanılması milattan sonraki 
döneme kadar uzamıştır. 

Bu durumun ortaya çıkmasında; 
I. Sümer çivi yazısının kullanımının günlük yaşamı 

kolaylaştırması, 

II. toplumlar arasındaki kültürel etkileşimin az ve 
yavaş şekilde olması, 

III. bazı toplumların yaşam tarzından dolayı yazıya 
gereksinim duymaması 

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunu-
labilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve III E) II ve III

4. İnsanların yeryüzünde yayılmaya başladığı ilk dönem-
lerden günümüze kadar gelindiğinde bataklıkları kuru-
tarak yeni topraklar elde ettikleri, tarım ürünlerini 
sulamak amacıyla nehirlerden faydalandıkları ve coğ-
rafi şartları iyi olmayan bölgeleri yaşama elverişli hâle 
getirdikleri görülmüştür. 

Bu parça aşağıdaki durumlardan hangisini doğru-
lamaktadır?

A) Yeni birçok kıta ve denizin keşfedilmesi 

B) İnsanların gelişme ve değişim içinde olması 

C) Toplumlar arasındaki savaşların artması 

D) Ülkeler arası ticari faaliyetlerin gelişmesi 

E) Büyük ve güçlü imparatorlukların kurulması 

5. Babil hükümdarı Hammurabi’nin hazırladığı kanunlar-
dan bazıları şunlardır: 

I. Bina sahibinin oğlu hayatını kaybederse binayı 
yapan kişinin oğlu ölüm cezasına çarptırılır. 

II. Bina sahibinin kölesi hayatını yitirmişse binayı 
yapanın bir kölesi alınır ve bina sahibine verilir.

III. Eğer bir müteahhidin sağlam yapmadığı binanın 
çökmesi sonucunda bina sahibi hayatını kaybeder-
se müteahhit ölüm cezasına çarptırılır. 

Bu kanunlardan hangileri Babillerde hukuk ala-
nında kısas anlayışının benimsendiğine doğrudan 
kanıt oluşturur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III

6. Konya’da bulunan Çatalhöyük yerleşim merkezinde 
yapılan kazılarda Yeni Taş Çağı’nda bölgede yaşayan 
insanların birbirine bitişik evler yaptıkları ayrıca su ve 
kanalizasyon sistemi kurdukları ortaya çıkarılmıştır. 

Buna göre Çatalhöyük’te yaşanan bu gelişmeler 
aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir? 

A) Birçok maden işlenmiştir. 

B) Şehircilik anlayışı gelişmiştir. 

C) Konargöçer hayat sürdürülmüştür. 

D) Savunma anlayışına önem verilmemiştir. 

E) Yeni birçok ticari yol yapılmıştır. 

TEST-5
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1. BÖLÜM

1. B2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. C9. A10. A11. D12. B

7. Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerlerin ilk 
dönemlerinde Ur, Uruk, Kiş  ve Lagaş denilen siteler 
başlı başına bir devlet özelliği taşımışlardır. Siteler bir 
tanrı adına kurulmuş ve patesi adı verilen şehrin baş-
rahibi olan bir prens tarafından yönetilmiştir. 

Bu parçaya göre Sümerlerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir? 

A) Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olduğu 

B) Teokratik devlet anlayışından vazgeçildiği

C) Yöneticilerin hem dinî hem de siyasi gücü elinde 
bulundurduğu 

D) Başrahiplerin bir dönem için halk tarafından seçildiği 

E) Merkezî otoritenin güçlü tutulmasına önem verildiği

8. Anadolu uygarlıklarından olan İyonya’da şehirleri önce-
leri krallar, sonraları asillerin kurduğu oligarşik bir grup 
ve son olarak da seçimle gelen kesim tarafından yöne-
tilmiştir. 

Buna göre İyonya şehirlerinin yönetimi ile ilgili 
olarak, 

I. Dinî kurallara dayalı bir düzen kurulmuştur.

II. Aşama aşama demokrasi yönetimine geçilmiştir. 

III. Savaşlar sonucunda devlet düzeni değişmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

9. Doğu Akdeniz uygarlıklarından olan Fenikeliler, Lübnan 
Dağları ile Akdeniz sahili arasında kalan kıyı şeridinde 
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Arazilerinin tarıma elverişli 
olmaması ve Mısır’dan Anadolu’ya ulaşan ticaret yolu 
üzerinde bulunmaları Fenikelilerin ticaret alanında iler-
lemelerini sağlamıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Coğrafi koşulların toplumların uğraş alanlarını etki-
lediği 

B) Yapılan buluşların uygarlıkların ticari faaliyetlerini 
kolaylaştırdığı 

C) Dinî inançların toplumların siyasi yaşamları üzerin-
de etkili olduğu 

D) Ekonomik çıkarların uluslararasında siyasi rekabete 
neden olduğu  

E) Sömürgecilik hareketlerinin Doğu Akdeniz uygarlık-
ları arasında önem kazandığı

10. Antalya yakınlarında bulunan Beldibi, Belbaşı ve Karain 
mağaralarında yapılan kazılarda Yontma Taş Çağı’nda 
bölgede yaşayan insanların çakmak taşından el balta-
ları, taş aletleri, hayvan heykelcikleri yaptıkları mağara 
duvarına av sahneleri ve hayvan figürleri çizdikleri 
ortaya çıkarılmıştır.

Buna göre Yontma Taş Çağı’nda  yaşayan insanlar-
la ilgili olarak; 

I. Tüketici toplum yapısından üretici toplum yapısına 
geçmişlerdir. 

II. Basit ve kullanışlı araç gereçler yapmayı öğrenmiş-
lerdir. 

III. Duygu ve düşüncelerini yansıtan sanat eserleri 
yapmışlardır. 

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III

11. I. Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmaları

II. Hititlerin illere merkezden valiler tayin etmeleri

III. Sümerlerin inşa ettikleri yapılarda tuğla ve  kerpiç 
kullanmaları

Bu gelişmelerden hangilerinin yaşanmasında böl-
gelerin coğrafi özellikleri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

12. Anadolu uygarlıklarından Hititlerde, köleler bedel öde-
yerek hürler sınıfına geçme hakkına sahip olmuş ve 
işlenen aynı suça farklı cezaların verilmesi ise önlen-
miştir. Ayrıca evlenme, boşanma, nafaka ve miras gibi 
konular çıkarılan yasalarla düzenlenmiştir.

Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Yasaları sert olmayıp insancıl özellikler taşıdığı

B) Halkın yönetime katılmasına olanak sağlandığı

C) Medeni kanun ile ilgili düzenlemeler yapıldığı

D) Toplumsal yaşamın çıkardıkları belli yasalarla 
düzenlendiği

E) Hukuk kurallarının bireylere eşit olarak uygulanma-
sını hedeflendiği


