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1. Tanım: Tarih insan topluluklarının yaşayışlarını ve 
birbiriyle olan ilişkilerini yer, zaman göstererek ne-
den-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandıra-
rak objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Olay: Çin arşivlerinde rastlanan bir mektupta ba-
tıya doğru ilerleyen Çinlilere karşı Karluk Türkleri, 
Abbasilerden yardım istiyordu. Mektubun yazılma-
sından 7 yıl sonra 751 yılında Abbasi orduları Çin 
ordularıyla karşı karşıya gelmiştir. Bu mücadele 
sırasında Karluk Türkleri ebedî düşmanları olan 
Çinlilere karşı yeni tanımaya başladıkları Abbasi-
lerin tarafında yer aldılar. Türk-Arap iş birliği so-
nucunda kazanılan savaşın sonrasında Türkler, 
Müslüman olduğu gibi Çinlilerden kâğıt yapmayı 
da öğrenmişlerdir.

Bu tanımda verilen unsurlar ile olaydaki geliş-
meler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden han-
gisine olayda yer verildiği söylenemez?

A) İnsan ilişkileri

B) Neden-sonuç ilişkisi

C) Belge

D) Zaman

E) Yer

2. Tarih; toplumların başından geçen olayları yer ve 
zaman göstererek anlatan, bunların sebep ve so-
nuçlarını, birbiriyle olan ilişkilerini ele alan sosyal 
bir bilimdir. Amaç olarak insanın kendisini konu 
alan tarih, yöntem olarak da kanıtların ortaya çık-
masını ve belli bir yaklaşımla yorumlanmasını be-
nimser. Geçmiş ve şimdiki zamandaki insan tecrü-
besinin tamamı tarihin konusu içerisine girer.

Bu bilgilere göre bir olayın tarih olabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A) Yer-zaman belirtme

B) İnsanı ilgilendirme

C) Belgelerle ispatlanabilme

D) Tekrar edilebilme

E) Geçmişi açıklayabilme

3. Türklerin İlk Yazılı Belgeleri

Tarihte “Türk” adının geçtiği yazılı ilk metinler Orhun 
Kitabeleri’dir. Bu kitabeler hakkında ilk bilgiler XIII. 
yüzyılda yaşayan Cuveynî’nin Tarih-i Cihangüşa 
isimli eserinde yer alır. Cüveynî, eserinde Uygur böl-
gesini gezerken rastladığı garip işaretlerle yazılmış 
taşlardan söz etmektedir. Daha sonra Danimarkalı 
Messerschmidt’in (Mesırşmit) 1721’de bu eseri göre-
rek Avrupa bilim camiasına tanıtması üzerine birçok 
bilim insanı bu yazıların kime ait olduğu hakkında 
tahminlerde bulunmuştur. Bu bilim insanlarının bazı-
ları bu yazıların; Prusyalılara, İskitlere, Yunanlara ve 
Latinlere ait olduğunu ileri sürmüştür. Bölgeye giden 
birçok araştırmacı burada kazılar yaparak yeni kalın-
tılar tespit etmiştir. Kitabelerin okunuşunu ilk çözen 
Danimarkalı Dil Bilimci W. Thomsen (V. Tomsen) ol-
muş ve bu abidelerin Türklere ait olduğunu tüm dün-
yaya duyurmuştur. Orhun Kitabeleri hakkında yapılan 
bilimsel çalışmaların sonucunda; Türklerin yaşantı-
larına, töresine, kültürüne ve devlet yönetimine dair 
bilgiler bulunmuştur.

Bu parçadaki bilgilerin ortaya çıkarılması için 
tarih biliminin aşağıdaki yardımcı bilimlerin 
hangisinden yararlandığı söylenemez?

A) Epigrafya B) Heraldik

C) Filoloji D) Paleografya

E) Etnografya

4. Türkiye’nin en yüksek dağı 5137 metre ile Ağrı 
Dağı’dır. Oysa burada bizim için önemli olan Ağrı 
Dağı’nın yüksekliği değil bu dağın çevresinde ya-
şayan insanlarla nasıl bir etkileşim içinde bulun-
duğudur.

Bu parçadaki durum tarihin aşağıdaki bilim 
dallarının hangisinden yardım alması gerekti-
ğinden bahsetmektedir?

A) Coğrafya B) Arkeoloji

C) Antropoloji D) Nümizmatik

E) Heraldik
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5. Tarih biliminin araştırma konusuna giren iki önem-
li unsurdan birincisi olay, diğeri ise olgudur. Olay; 
tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, 
ekonomik ve dinî konularda kısa sürede meydana 
gelen gelişmelerdir. Olaylar; kendine has özellikle-
re sahiptir. Somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildi-
rir. Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir.

Bu bilgelere göre aşağıdakilerden hangisi bir 
olay değildir?

A) Kavimler Göçü

B) Fransız İhtilali

C) Coğrafi Keşifler

D) Yüzyıl Savaşları

E) Hristiyanlığın yayılması

6. 

Tarihin Konusu

İnsanlığın mey-
dana getirdiği
faaliyetler, de-
ğişmeler ve
eserler tarihin
konusudur.

Siyasi TBMM’nin açılması

Askerî

Sosyal Kavimler Göçü

?

?

?

?

Ekonomik

Kültürel Yazının kullanılması

Dinî Hristiyanlığın yayılması

Mimari

Teknik

Bu tablodaki örnekler göz önüne alındığında 
“?” belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi 
yerleştirilemez?

A) Pasinler Savaşı

B) Matbaanın kullanılması

C) Dolmabahçe Sarayı

D) Büyük veba salgını

E) Paranın icadı

7. Tarih öğretmeni Şebnem, Fatih Sultan Mehmet 
Dönemi faaliyetlerini anlatmak için derse elinde 
Fatih’in kavuğu, Fatih Kanunnamesi ’nden bir bö-
lüm, birkaç kılıç, bir ferman ve Fatih Dönemi’ni an-
latan Halil İnalcık’ın bir kitabıyla gelmiştir.

Şebnem Öğretmen’in sınıfa getirdiği bu mater-
yallerden hangisinin birinci el kaynak olduğu 
söylenemez?

A) Fatih’in kavuğu

B) Fatih Kanunnamesi

C) Kılıçlar

D) Fatih’in fermanı

E) Halil İnancık’ın kitabı

8. 
Tarih, hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgili-
dir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve ger-
çek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge 
yoksa tarih de yoktur.

Leopold von Ranke

Ranke’nin bu ifadelerine göre tarihin bilim ola-
bilmesi için;

I. belge,

II. eleştiri,

III. gözlem

unsurlarından hangilerine ihtiyaç olduğu söy-
lenebilir?

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

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

9. Tarih öğrenmenin insana sağladığı faydalar 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile-
mez?

A) Bireyin araştırma ve kanıt kullanma becerisini 
artırır.

B) Geçmişte yaşayan insanların hayatlarını algıla-
mayı kolaylaştırır.

C) Millî bilinç oluşturarak insanları bir arada tutar.

D) Olay ve olgular arasında neden-sonuç bağlan-
tısını ortaya çıkarır.

E) Deney ve gözlem becerisini artırır.
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10. Toplumların ortak hafızası olan tarih bilimi, ulusal 
kimlik ve değerlerin inşası ve korunmasında önemli 
bir etkiye sahiptir. Toplum, zaman içerisinde ortak 
değer yargılarına ulaşarak bir kimlik kazanır.

Bu kimliği oluşturan unsurlar arasında aşağı-
dakilerden hangisinin bulunması bir zorunlu-
luk değildir?

A) Dil B) Coğrafya C) Ülkü

D) Irk E) Devlet

11. Bir kimyacı, yaptığı deneyi laboratuvarda tekrar 
tekrar izleyebilir ama tarihçinin incelediği olay bir 
kez olmuştur, o olayın tekrar etmesi mümkün de-
ğildir. Örneğin tarihçinin ölmüş bir kralı canlandırıp 
savaş meydanında nasıl kararlar verdiğini sorma 
şansı yoktur. Bu yüzden de tarihçi, eksik kalan yer-
leri hep kendi hayal gücüyle tamamlamak zorun-
dadır. Her tarihçinin hayal gücü farklı olduğundan 
resmin eksik bölümleriyle ilgili tahminleri de diğer-
lerininkinden farklı olacaktır. Hiç kimse resmin ta-
mamını göremeyeceği için kendi söylediğinin yüz-
de yüz doğru olduğunu ispatlayamaz.

Bu bilgilere göre tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Somut bir bilimdir.

B) Olayları bütünüyle açıklamak zordur.

C) Diğer bilimlerle ilişki kurar.

D) Siyasi olayları inceler.

E) Yer-zaman gösterir.

12. Türklerin On İki Hayvanlı takvimini yapmaları 
onların aşağıdaki bilimlerden hangisinde iler-
lediklerinin kanıtıdır?

A) Coğrafya B) Tarih C) Astronomi

D) Ekonomi E) Felsefe

13.  

İnsanlığın ilk döneminden itibaren yazının ta-
rihsel gelişimini gösteren bu görsele göre,

I. İnsanlar farklı zamanlarda farklı semboller kul-
lanmıştır.

II. Yazı ilk olarak Sümerlerde ortaya çıkmıştır.

III. Yazı ile birlikte tarihî çağlar başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

D) I ve II E) II ve III

14. 

MÖ 3200
Yazının

İcadı

MÖ 1280
Kadeş
Barışı

MÖ 209
Mete Han’ın
Tahta Çıkışı

0
Milat

1453
İstanbul’un

Fethi

1789
Fransız
İhtilali

Bu tabloda verilenlere bakarak aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kadeş Barışı, Mete Han’ın tahta çıkışından 
önce gerçekleşmiştir.

B) Milat yazının icadıyla başlamıştır.

C) Milattan sonraki tarihler, günümüze yaklaştıkça 
büyümektedir.

D) Milattan önceki tarihlerin sayısal değeri büyük 
olanı daha eski bir zamanı göstermektedir.

E) Milattan önceki dönem, milattan sonraki dö-
nemden daha uzun bir zaman dilimini kapsa-
maktadır.
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15. Tarih bilimi, tarihçiler ile olgular arasında kesintisiz 
ve karmaşık bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş 
arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir diyalogtur.

Edward Hallet Carr’ın bu tanımına göre tarih 
bilimi ile ilgili,

I. Uzun soluklu bir süreçtir.

II. Tek bir zaman dilimi ile ilgili değildir.

III. Kesin sonuca ulaşmak güçtür.

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

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

16. Herhangi bir yüzyılda veya çağda, dünyanın her 
yerinde aynı siyasi, sosyal, kültürel özelliklerin gö-
rülmesi beklenemez. Örneğin Mezopotamya’da İlk 
Çağ’ın yaşandığı bir dönemde dünyanın başka bir 
yerinde Bakır ve Tunç Çağı yaşanabilmekteydi.

Bu bilgilere göre,

I. Tarihin belli bir dönemini yansıtan olaylar ge-
nellenemez.

II. Tarihçi yer-zaman belirtmek zorunda değildir.

III. Çağların gelişimi medeniyetlere göre farklılık 
gösterir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

17. Tarihin farklı dönemlerinde çeşitli takvimler kulla-
nan Türkler, İslam inancını benimsemelerinin ar-
dından On İki Hayvanlı Türk takvimi yerine hicri 
takvimi kullanmaya başlamışlardır.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi sonrasında 
hicri takvimi kullanması;

I. dinsel değişmelerin toplumu etkilediğine,

II. Türklerin kültürel değişimlere açık olduğuna,

III. Türklerin İslam dünyası ile etkileşim yaşadığına

durumlarından hangilerine kanıt olarak göste-
rilebilir?

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

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

18. Milattan Önce Milattan Önce

99-0
I. yüzyıl

0-99 
I. yüzyıl

99-50 
I. yüzyılın 
ilk yarısı

49-0 
I. yüzyılın 

ikinci 
yarısı

49-0 
I. yüzyılın ilk 

yarısı

99-50 
I. yüzyılın 

ikinci 
yarısı

99-75
I. çeyrek

74-50
II. çeyrek

49-25
III. çeyrek

24-0
IV. çeyrek

Bu tablodaki bilgiler göz önüne alındığında 
1789 tarihinin yüzyıl olarak ifadesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) XVIII. yüzyılın II. yarısı, IV. çeyreği

B) XVII. yüzyılın II. yarısı, III. çeyreği

C) XIX. yüzyılın I. yarısı, III. çeyreği

D) XIX. yüzyılın II. yarısı, I. çeyreği

E) XIX. yüzyılın I. yarısı, I. çeyreği

19. Tarih araştırmalarında bir toplumun dilini bilmek 
kadar kullandığı yazıyı da bilmek gerekir. Örneğin 
Mezopotamya tarihi incelenirken çivi yazısı; Mısır 
tarihi incelenirken hiyeroglif; Orta Asya Türk tarihi 
incelenirken Orhun, Uygur ve Çin alfabeleri; İslam 
tarihi incelenirken Arap alfabesi bilinmelidir.

Bu bilgilere göre dil bilimci olan filologların 
aşağıdaki alanlardan hangisinde uzman olma-
ları gereklidir?

A) Paleografya B) Epigrafya

C) Antropoloji D) Etnografya

E) Heraldik

20. Tarihin tanımı üzerine farklı bilim insanlarının farklı 
dönemlerde çeşitli tanımlar yapmalarına rağmen 
tarihçilerin üzerinde durdukları ortak noktalar de-
ğişmemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin tanı-
mı yapılırken üzerinde durulan noktalardan biri 
değildir?

A) Temelinde insan olduğu

B) Belgelere dayandığı

C) Nedensellik ilişkisi kurduğu

D) Geçmişle ilgili olduğu

E) Günümüz değer yargılarına göre şekillendiği
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21. Tarihsel olaylara tanıklık eden malzemelere “kay-
nak” denir. Kaynaklar birinci el ve ikinci el olmak 
üzere ikiye ayrılır. Birinci el kaynaklar, olayın geç-
tiği döneme ait belge ve bulgulardır. Olayın geçtiği 
döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından 
faydalanılarak meydana getirilen eserlere de ikinci 
el kaynak denir.

Bu tanımlara göre aşağıdakilerden hangisi bi-
rinci el kaynaklardan değildir?

A) Kitabe

B) Akademik kitaplar

C) Ferman

D) Para

E) Arkeolojik buluntu

22. 

Miladi
Takvim

• Güneş yılı esasına göre düzenlen-
miştir.

• Bir yıl, 365 gün 6 saat olarak kabul 
edilir.

• Başlangıç tarihi 1 Ocak’tır.

• ?

• ?

• ?

• ?

Miladi takvim ile ilgili bu tabloda “?” ile belirtilen 
yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Gregoryan takvimi olarak da bilinir.

B) İlk şeklini Mısırlılar vermiştir.

C) Hz. İsa’nın doğumu takvim başlangıcıdır.

D) Romalılar tarafından geliştirilmiştir.

E) Ülkemizde Tanzimat Dönemi’nden beri kullanıl-
maktadır.

23. Tarih araştırmalarında elde edilen bulgular yazılı, 
sözlü, sesli, görüntülü, gerçek eşya ve nesneler 
olarak sınıflandırılır.

Buna göre tarihe kaynaklık eden aşağıdaki bu-
luntulardan hangisinin diğerlerinden daha so-
mut bilgiler verdiği söylenebilir?

A) Efsaneler B) Fotoğraflar C) Beratlar

D) Menkıbeler E) Tabletler

24. 
Kültürel Miras

On İki Hayvanlı Türk takvimi, eski Türk uygarlıklarının 
astronomik gözlemleri sonucunda ortaya çıkarttıkları 
ve günümüze bıraktıkları önemli kültürel miraslardan 
biridir. Türklerin, kozmografya ilmi ile uğraştıkları ve 
elde ettikleri yeni buluşlar sonucunda eski takvimler 
üzerinde ilme en uygun şekilde düzeltmeler yaptıkları 
bilinmektedir. Bozkırda konargöçer hayat tarzını be-
nimseyen Türkler; ekip biçme zamanını belirlemek, 
yaylaya ve kışlağa birlikte göç edebilmek için gök 
cisimlerinin hareketlerini ve gökle ilgili olayları ince-
lemiştir. Bunun sonucunda da takvimler yapmış ve 
zamanı sistemli kullanmaya başlamıştır. İslam-Türk 
âlimleri bu on ikili sisteme “Tarih-i Türkistan” demiş-
tir. On İki Hayvanlı Türk takvimindeki maymun, tav-
şan, tavuk, yılan, koyun, sığır yılları zor seneler sa-
yılmıştır. Diğer yıllar da bahtlı anlamında “kut yılları” 
olarak anılmıştır. Türklerin geliştirdikleri takvim sis-
temi, bütün bölgeyi etkilemiş ve Asya uygarlıklarının 
çoğunda aynı takvim ya da benzerleri kullanılmıştır. 
Günümüzde Türkler On İki Hayvanlı Türk takvimini 
kullanmamakta ancak bu takvim Çinliler tarafından 
hâlen kullanılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle 
bu takvim, Çin kültürüne ait bir değermiş gibi sunul-
maya çalışılmaktadır.

Buna göre Türklerin On İki Hayvanlı Türk takvi-
mini yapmalarında;

I. ekonomik hayatı düzenleme,

II. yaşam tarzını kolaylaştırma,

III. dinsel hayatı canlandırma

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

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

25. Tarih bilimi, ulusal kimliğin oluşması ve ulusal de-
ğerlerin korunup gelecek nesillere aktarılmasında 
önemli bir araçtır.

Modern çağda tarih biliminin öğretiminde;

I. internet,

II. televizyon,

III. radyo

araçlarının hangilerinden yararlanılabileceği 
söylenebilir?

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

D) I ve II E) I, II ve III
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26. Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda hüküm 
sürdükleri için farklı kültürlerle etkileşim kurdular. 
Bu durum Türklerin kullandıkları takvimlere de 
yansımıştır. Orta Çağ’a kadar On İki Hayvanlı Türk 
Takvimi’ni kullanan Türkler, Orta Çağ boyunca hic-
ri ve Celali daha sonra da Rumi ve Miladi takvimleri 
kullanmışlardır.

Bu bilgilere göre Türklerin kullandıkları tak-
vimler göz önüne alındığında;

I. Roma,

II. Arap,

III. Çin

kültürlerinin hangilerinden etkilendikleri söyle-
nebilir?

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

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

27. 
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3

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

Yukarıdaki tarih şeridine bakan bir tarihçi;

I. olayların birbirine etkilediği,

II. kullanılan kaynakların türünün farklı olduğu,

III. siyasi yapının değiştiği

çıkarımlarından hangilerini yapabilir?

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

D) I ve II E) I ve III

28. Tarih araştırmaları sırasında yazılı, sözlü, görün-
tülü, sesli, çizili nesnelere başvurularak bilgiler gün 
yüzüne çıkartılmaya çalışılmıştır.

Bu cümleden hareketle aşağıdaki tarihî malze-
melerden hangisinin kaynak değeri diğerlerin-
den daha düşük olduğu söylenebilir?

A) Ferman B) Mühür C) Menkıbeler

D) Paralar E) Kitabeler

29. Bir sonuca ulaşmak amacıyla bilime, mantığa ve 
tecrübeye dayanarak izlenen araştırma şekline 
“yöntem” denir. Tarihin yöntemi, tarihî olayları in-
celeyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarihî olaylar 
hakkında doğru bilgi edinmek ancak o dönemden 
kalan ve olayı aydınlatmaya katkıda bulunacak 
belge ve bulguların değerlendirmesiyle mümkün-
dür.

Bu bilgilere göre tarih biliminin;

I. belgelere başvurma,

II. gözlem yapma,

III. tekrar etme

yöntemlerinden hangilerini kullandığı söylene-
bilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

30. Bilimsel tarihçiliğin önde gelen isimlerinden Ran-
ke, verdiği bir konferans nedeniyle çok beğenilir 
ve dakikalarca ayakta alkışlanır. Ranke bu durum 
karşısında ayağa kalkar ve şu konuşmayı yapar: 
“Bayanlar ve baylar! Beni alkışlamayın. Çünkü 
bunları ben söylemiyorum, belgeler söylüyor, siz 
en iyisi belgeleri alkışlayınız.”

Ranke bu ifadeleriyle tarih araştırmalarında 
aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgula-
mıştır?

A) Sözlü belgelerin B) Bilimsel bilginin

C) Kültürel aktarımın D) Siyasi hayatın

E) Gündelik düşüncelerin

31.  
MÖ 1789 375

209 1453

1699

Yukarıdaki miladi takvim üzerinde gösterilen 
yıllardan hangisi günümüze daha uzaktır?

A) MÖ 1789 B) 209 C) 375

D) 1453 E) 1699



 Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Öğrenciler,
Konu Tarama Testleri, öğrenme süreci için hazırlanan materyallerin son parçasıdır. Bu ürün, öğrenme gerçekleştikten 
sonra kullanılmalıdır. Ürünün içerisinde birkaç kazanımın birleştirilmesi ile oluşan, yeni nesil ve ÖSYM soru tarzına 
uygun soru tipleri mevcuttur.

Konu Tarama Testleri içerisindeki sorular; mantıksal akıl yürütme, muhakeme becerisi ve sözel akıl yürütme 
becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Tarama Testleri föy föy hazırlanmıştır. Her föy, Ders İşleme Föyleri (DİF) ürünümüzün taraması niteliğindedir. 
DİF'ten bağımsız kullananlar için her föyün konu kapsamı ilk sayfada yer almaktadır.

Konu Tarama Testleri’nde her testin sonunda bulunan mobil optik değerlendirme sistemi ile değerlendirmelerinizi 
yaparak anında çözüm videolarına ulaşabilirsiniz. Bunun için Android ve iOS telefonlarda “BES Eğitim” uygulamamızı 
indirmeniz yeterli olacaktır.

Başarılar Dileriz.


