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İnsanlığın Hafızası Tarih • Neden Tarih? - I

1. Tanım: Tarih; insan topluluklarının yaşayışlarını ve birbir-
leriyle olan ilişkilerini, yer-zaman göstererek, neden-so-
nuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırarak inceleyen bir
bilim dalıdır.

Durum: Kilise kayıtlarına göre XI ve XIII. yüzyıllar arasın-
da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yaşanan Haçlı
Seferleri sonucunda iki toplum birbirini daha yakından ta-
nıma imkânı bulmuştur.

Tarihin tanımını yaptıktan sonra öğrencilerine bir durum
örneği veren Pelin Öğretmen, öğrencilerine tanımda yer
alıp durumda yer almayan unsurun hangisi olduğunu sor-
muştur.

Buna göre Pelin Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki öğ-
rencilerden hangisinin doğru cevap verdiği söylene-
bilir?

A) Ayça: Yer

B) Yasin: Zaman

C) Duygu: Neden-sonuç

D) Hazal: Belge

E) Koray: İnsan ilişkileri

2. 
Edward H. Carr, tarihi “Tarih nedir? sorusuna ilk cevabım şu 
olacaktır: Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı et-
kileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog-
dur.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre tarih bilimini;

I. çatışma,

II. etkileşim,

III. bağıntı

unsurlarından hangilerinin oluşturduğu söylenebilir?

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

D) I ve II E) II ve III

3. Tarihî olaylar ve olgular, tarihin konusu içerisinde yer alır.
Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitiş tarihi belli
olan gelişmelere “tarihî olay” denir. Tarihî olay sonucunda
uzun sürede meydana gelen durumlara ise “tarihî olgu”
denir. Tarihî olgular süreklilik gösterir.

Bu tanımlamaya göre aşağıdaki örneklerden hangisi
olay-olgu ikileminde diğerlerinden farklıdır?

A) Fransız İhtilali

B) Sanayi İnkılabı

C) Coğrafi Keşifler

D) Sömürgecilik

E) I. Dünya Savaşı

4. Zaman içerisinde insanların eylemlerinin sonucunda olu-
şan olay ve olgular, tarih biliminin konusunu ortaya koyar.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin tarih bi-
liminin doğrudan konularının kapsamına girdiği söy-
lenemez?

A) TBMM’nin açılması

B) Kavimler Göçü

C) Erzincan depremi

D) Dinlerin yayılması

E) Monarşilerin yıkılması
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5. Farklı dönemlerde, tarih hakkında değişik tanımların ve 
yorumların yapıldığı görülmüştür.

Buna göre tarih bilimi ile ilgili,

I. Tarihe bakışta belli bir bütünlük yoktur.

II. Tarih bilimi, düşünce çeşitliliğine açıktır.

III. Tarihsel farklılıklar, sosyal çatışmalara neden olmuş-
tur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

D) I ve II E) II ve III

6. “Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çık-
tıkça bütün Türk çocukları, kendileri için lazım olan atılım kay-
nağını o tarihte bulabileceklerdir. Türk çocukları; bu tarihten 
bağımsızlık düşüncesini kazanacaklar, o büyük başarıları dü-
şünecekler ve harikalar yaratan adamları öğreneceklerdir.”

Atatürk bu ifadelerinde aşağıdakilerden hangisine 
vurgu yapmıştır?

A) Tarihin siyasi hayattaki yerine

B) Objektif tarih yazıcılığının gerekliliğine

C) Tarih öğrenmenin önemine

D) Tarih dersinin işleniş şekline

E) Tarihin din ile ilişkisine

7. Alman tarihçi Leopold von Ranke “Araştırdığı döne-
me kendisini götürebilen insan tarihçidir.” sözüyle tarih 
araştırmalarında tarihin tanımında yer alan aşağıdaki 
unsurlardan hangisinin öncelikli olarak göz önünde 
bulundurulmasına vurgu yapmıştır?

A) Yer B) Zaman

C) Belge D) Neden-sonuç

E) İnsan ilişkileri

8. Tarih, insan hafızasında hep geçmişle ilgili bir kav-
ram olarak yer edinmiştir. Bunun sebebi, tarihin geç-
mişte yaşanan olayları konu edinmesidir. İngiliz tarihçi  
Collingwood’un dediği gibi “Geçmiş, bir anlamda bugün, 
hâlâ yaşanan bir zaman dilimidir.” Geçmişte yaşanan 
olayların etkisi uzun süre devam edebilir. Bu yüzden gü-
nümüzdeki olayların açıklanmasında geçmiş, önemli bir 
yere sahiptir.

Bu ifadelere göre tarihin;

I. geçmiş,

II. günümüz,

III. gelecek

zaman dilimlerinin hangileri üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir?

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

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

9. Tarihçi, bir kimyacı bir fizikçi ya da bir biyolog gibi olay-
ları gözlemleyemez. Tarihçi, geçmiş olay ve olguları ele 
alırken kendi değer yargılarından uzak değildir. Tarihçinin 
bakış açısını; siyasi, sosyal, dinî, millî, kültürel ve yaşadığı 
çevresel unsurlar ve etkiler biçimlendirir.

Bu bilgilere göre bir  tarihçinin araştırması sırasında;

I. kanıt ve belge kullanma,

II. deney ve gözlem yapma,

III. eksik parçaları tamamlama

yöntemlerinden hangilerine başvurması gereklidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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Test - 02

1. Bengi Öğretmen, tarih ve zaman ünitesini işlediği sırada 
belgelerin tarih üzerinde etkisini açıklarken “Tarihî çağla-
rın gün yüzüne çıkarılmasında yazılı kaynaklar ön plan-
da tutulurken tarih öncesi çağlarda ise yazısız kaynaklar 
kullanılır.” ifadelerini kullanmıştır. Sonrasında öğrencile-
rine “Neolitik Dönem’le ilgili araştırma yapan bir tarihçi-
nin araştırması sırasında hangi kaynaklara başvurmaya 
çalışması doğru bir araştırma yöntemi takip etmediğinin 
kanıtıdır?” sorusunu sormuştur.

Buna göre Bengi Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki 
öğrencilerden hangisinin doğru cevap verdiği söyle-
nebilir?

A) Arın: Kil tabletler

B) Sevgi: Taş baltalar

C) Canan: Saban parçaları

D) Duygu: Tunç silahlar

E) Mert: Çanak, çömlek parçaları

2. Cumhuriyet’in ilk yıllarında İngilizlerle yapılan Ankara Ant-
laşması (1926) sonucu Musul ve Kerkük’ün İngiliz man-
dasındaki Irak yönetimine bırakılması eleştiri konusudur. 
Ancak bu eleştiri yapılırken ülkenin içinde bulunduğu 
durum ve Şeyh Sait İsyanı’nın ülkeyi nasıl zor durumda 
bıraktığı dikkate alınmazsa Musul konusunda yanlış bir 
değerlendirme yapılabilir.

Bu duruma göre tarihî olayların araştırılmasında üze-
rinde durulması gereken temel nokta aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Birinci el kaynaklara yer vermek

B) Olayları meydana geldikleri döneme göre değerlendir-
mek

C) Yer ve zaman belirtmek

D) Neden-sonuç bağıntısı kurmak

E) İnsan ilişkilerini incelemek

3. Tarih araştırmalarında araştırmacılar, olayların geçtiği 
mekânın ve zaman diliminin açıklanmasına önem vermiş-
lerdir.

Bu durumun;

I. kaynak çeşitliliğini artırma,

II. olayların birbiri üzerindeki etkisini açıklama,

III. geçmişin değer yargılarını göz önünde bulundurma

hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söylenebi-
lir?

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

D) I ve II E) II ve III

4. Tarihsel olayların birbirinden etkilenerek ortaya çık-
tığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterile-
bilir?

A) Farklı coğrafyalarda benzer olayların yaşanması

B) Önceki olayın sonuçlarının sonraki olayın nedenlerini 
oluşturması

C) Olayların belli bir zaman ve mekân doğrultusunda 
açıklanması

D) Yeni kanıtların ortaya çıkmasıyla mevcut bilgilerin de-
ğişmesi

E) Olayların etkisinin günümüze yaklaştıkça artması

5. Tarihte aynı olayların, farklı tarihçiler tarafından farklı bir 
şekilde ele alındığı görülmüştür.

Buna göre,

I. Tarih, yoruma açık bir bilimdir.

II. Tarihte aynı olaylar aynı sonuçları doğurur.

III. Tarihte kesin yargılara ulaşmak zordur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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6. Her tarihî olayla ilgili kaynakların tamamı keşfedilmiş ya 
da ortaya çıkarılmış olmayabilir. Örneğin Osmanlılarda 
Osman Bey’e ait paralar bulununcaya dek Osmanlı Dev-
leti’nin ilk paralarının 1327 yılında Orhan Gazi tarafından 
basıldığı biliniyordu. Ancak bu bilgi daha sonraki araştır-
malarla birlikte değişmiştir.

Bu bilgilere göre tarih bilimiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Dinamik bir bilimdir.

B) Yeni bulgular olayları değiştirebilir.

C) Kesin yargılar koymak doğru değildir.

D) Gelişmelere açıktır.

E) Her yeni araştırma, bir öncekini yok sayar.

7. Tarihçi, olaylara duygusal yaklaşamaz. Ancak inançları, 
siyasi anlayışı, aldığı eğitim gibi nedenlerden dolayı tarih-
çinin olaylara duygusal yaklaşımı mümkündür. Tarihçinin 
bu durumu aşmak için birtakım yöntemlere başvurması bir 
zorunluluktur.

Buna göre bir tarihçinin duygusallıktan uzaklaşıp ob-
jektif olabilmesi için takip edeceği yöntemler arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Olayın üzerinden biraz zaman geçmesini beklemek

B) Olayı, yaşandığı dönemin şartlarıyla açıklamak

C) Birinci el kaynaklara öncelik vermek

D) Yabancı araştırmacılar yerine, yerli araştırmacıları öne 
çıkarmak

E) Birçok kaynağa başvurmak

8. Tarihte, bütün yönleriyle aydınlığa kavuşmamış bir olayı, 
benzer bir olayın koşullarıyla açıklamaya çalışmak doğru 
değildir.

Buna göre tarih bilimi ile ilgili,

I. Belli bir kural dâhilinde gelişmemektedir.

II. Tarih bilimi sadece siyasi olayları açıklamaktadır.

III. Tarihsel olaylar, diğer toplumsal olaylardan soyutlan-
malıdır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

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

D) I ve II E) I ve III

9. Tarihî araştırmalar sırasında bir konunun incelenmesinde 
yazılı, sözlü, sesli ve görüntülü kaynaklarla gerçek eşya-
lardan yararlanılır. Bu kaynaklardan yazılı olanlar, diğer-
lerine nazaran daha kesin bilgiler verir. 

Bu bilgilere göre tarih araştırmaları sırasında kullanı-
lan aşağıdaki kaynaklardan hangisinin kaynak değeri 
diğerlerinden daha düşüktür?

A) Mühürler B) Fermanlar

C) Kil vazolar D) Sikkeler

E) Gazeteler

10. Tarihî olayların, yerinde incelenmesi bir zorunluluktur. İn-
san toplulukları tarih boyunca yaşadıkları yerin ve burala-
rın iklim şartlarının etkisi altında kalmışlardır.

Buna göre tarihsel dönemler içerisinde coğrafyanın 
aşağıdaki alanların hangisinde insan yaşamını daha 
az etkilediği söylenebilir?

A) Kılık kıyafet B) Beslenme

C) Ekonomi D) Yaşam tarzı

E) Dinî yaşam

11. Tarihî bir olayın geçtiği döneme ait her çeşit bulgu ve bel-
gelere “birinci el kaynak” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele 
Dönemi ile ilgili birinci el kaynaklardan biri olamaz?

A) Gümrü Antlaşması’nın metni

B) Atatürk’ün İstiklal Madalyası

C) Asker mektupları

D) TBMM zabıt tutanakları

E) Ergün Aybars’ın doktora tezi

TYT TAR�H DUF - FÖY-1 - 2022
Test 2 (572554)
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Test - 03Tarih ve Diğer Bilimler • Zamanın Taksimi

1. İstanbul Antlaşması (1533)
1533 yılında yapılan İstanbul Antlaşması’nın bazı önemli mad-
deleri aşağıda verilmiştir.

• Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı sadra-
zamına denk olacaktır.

• Avusturya, Macaristan’ın iç işlerine karışmayacaktır.

• Avusturya, elinde bulunan Macar toprakları için Osmanlı 
Devleti’ne vergi ödeyecektir.

Verilen bu antlaşma metninde yer alan bilgileri değer-
lendirmek ve yorumlamak için tarih biliminin öncelikle 
aşağıdaki bilimlerden hangisiyle yakın ilişki içerisinde 
olması gereklidir?

A) Diplomatik B) Heraldik

C) Paleografya D) Sicilografya

E) Filoloji

2.  

Fatih Sultan Mehmet’e ait bu fermanı incelemek iste-
yen bir tarihçinin;

I. epigrafya,

II. filoloji,

III. paleografya

bilimlerinden hangileriyle ilişki içerisinde olması ge-
rektiği söylenebilir?

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

D) I ve II E) II ve III

3. Arkeoloji, kazı bilimidir. Özellikle tarih öncesi dönemlerin 
aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur. Kazı bilimi ile uğ-
raşanlara “arkeolog” denir. Arkeologlar, yaptıkları çalış-
malarla yerin ve suyun altında saklanan gizemi çözmeye 
çalışırlar.

Tanımda geçen “Arkeoloji özellikle tarih öncesi dönem-
lerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.” ifadesine 
göre aşağıdakilerden hangisi arkeolojinin inceleme 
alanına girmez?

A) Taş baltalar

B) Kil vazolar

C) Mikrolit aletler

D) Yazılı tabletler

E) Bakır süs eşyalar

4. XX. yüzyılda modern tarihçilik anlayışının ortaya çık-
masıyla birlikte olayların bir zincirin halkası gibi birbirine 
bağıntılı incelenmesi bir zorunluluk olmuştur. Tarihçi, ne-
den-sonuç ilişkisini önemsemeli ve buna göre olayları ele 
almalıdır.

Bu bilgilere göre bir tarihçinin neden-sonuç bağıntı-
sını sağlayabilmek için aşağıdaki tarihe yardımcı bi-
limlerden hangisiyle ilişki içerisinde olması bir zorun-
luluktur?

A) Kronoloji B) Diplomatik

C) Epigrafya D) Filoloji

E) Etnografya

5. Miladi takvime göre milattan önceki ve milattan sonraki 
tarihler, milada yaklaştıkça sayısal değer olarak küçül-
mektedir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin doğru ol-
duğu söylenemez?

A) MÖ iki tarihten, sayısal değeri büyük olan günümüze 
daha uzaktır.

B) MS iki tarih arasındaki farkı bulabilmek için küçük olan 
tarihi, büyük olandan çıkarmak gerekir.

C) MÖ bir tarih, günümüze yaklaştıkça rakamsal olarak 
küçülmektedir.

D) MS tarihlerin sayısal değeri arttıkça günümüze yakın-
laşmaktadır.

E) MÖ tarihler, MS tarihlere göre daha belirgindir.
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6.  

MÖ 99-0 (Birinci Yüzyıl)

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek

1. Yüzyılın 1. Yarısı

99-50

1. Yüzyılın 2. Yarısı

49-0

74-50 24-049-2599-75

Tablodaki bilgiler göz önüne alındığında MS 1789 ta-
rihinin yüzyıl, yarım ve çeyrek olarak ifadesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) XVII. yüzyılın birinci yarısı, dördüncü çeyreği

B) XVIII. yüzyılın ikinci yarısı, dördüncü çeyreği

C) XVI. yüzyılın ikinci yarısı, dördüncü çeyreği

D) XVIII. yüzyılın ikinci yarısı, birinci çeyreği

E) XVII. yüzyılın ikinci yarısı, dördüncü çeyreği

7. Koyun Yılı
Bu yılda yağmur çok yağar, nimetler bollaşır, insanlar iyilik ve 
hayra eğilimli olurlar. Bu yılda gerçi fitne ve karışıklık çıkarsa 
da çabukça sükûn bulur ve asayiş yerine gelir. Bu yılın ilkinde 
doğanlar güzel yüzlü, rızkı bol, yüce himmetli; ortasında do-
ğanlar vefasız, düşmanengiz ve az çocuklu olurlar; sonunda 
doğanlar cahil ve kısa ömürlü olurlar.

Bu bilgileri anlamlandırma ve yorumlamada tarih bi-
liminin aşağıdaki bilimlerden hangisiyle yakın ilişki 
içerisinde olması gereklidir?

A) Etnografya B) Filoloji

C) Heraldik D) Sicilografya

E) Nümismatik

8. Geçmişten günümüze yaşamını zamanın ölçüsüne göre 
düzenleyen insanoğlu, zamanı parçalara ayırmıştır.

İnsanoğlunun zamanı parçalara ayırmasının;

I. yaşamını kolaylaştırmak,

II. ekonomik faaliyetleri yürütmek,

III. hayvanları evcilleştirebilmek

durumlarının hangilerinde etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Tarih Yüzyıl

MÖ 44 I. yüzyılın ikinci yarısı, üçüncü çeyreği
571 VI. yüzyılın ikinci yarısı, üçüncü çeyreği

MÖ 571 ----
1923 ----

MÖ 216 ----
2020 ----

Bu tabloda boş bırakılan yerlere tarihlerin yüzyıl ola-
rak karşılıkları yazıldığında aşağıdakilerden hangisi 
dışta kalır?

A) XX. yüzyılın birinci yarısı, birinci çeyreği

B) III. yüzyılın ikinci yarısı, dördüncü çeyreği

C) IV. yüzyılın ikinci yarısı, üçüncü çeyreği

D) XXI. yüzyılın birinci yarısı, birinci çeyreği

E) VI. yüzyılın birinci yarısı, ikinci çeyreği

10. Tarih biliminde olayların zamanını tespit etmek, olayı çö-
zümlemede önemli ipuçlarına ulaşmanın anahtarıdır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki gelişmelerden hangisini ay-
dınlığa kavuşturmak diğerlerinden daha kolaydır?

A) Sevr Antlaşması, 10 Ağugstos 1920’de imzalanmıştır.

B) Cumhuriyet, ekim 1923’te ilan edilmiştir.

C) Malazgirt Savaşı, 1071’de gerçekleşmiştir.

D) I. Dünya Savaşı, 1914 yılında başlamıştır.

E) Kadeş Barışı, MÖ 1280’de Hititlerle Mısırlılar arasında 
yaşanmıştır.

TYT TAR�H DUF - FÖY-1 - 2022
Test 3 (572555)
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Test - 04İnsanlığın İlk İzleri

1. Tarih öncesi dönemlerde insan topluluklarının bilgi 
birikimlerinin farklı bir uygarlıktan etkilenmeden gide-
rek arttığını söyleyen bir bilim insanının savına göre 
toprağın en altından üstüne doğru aşağıdaki mater-
yallerin hangisinden yapılmış eşyaların çıkması bek-
lenebilir?

A) Toprak - Taş - Bakır - Tunç - Demir

B) Taş - Toprak - Bakır - Tunç - Demir

C) Demir - Tunç - Bakır - Toprak - Taş

D) Taş - Bakır - Tunç - Demir - Toprak

E) Demir - Taş - Toprak - Bakır - Tunç

2. Şebnem Öğretmen, derse başladığı sırada tahtaya,

• Avcılık ve toplayıcılık

• Klan tipi aile

• Göçebe yaşam

• Çakmak taşı, aletler

• Mağara resimleri

ifadelerini yazarak öğrencilerine, “Bugün hangi çağı anla-
tacağım?” sorusunu sormuştur.

Buna göre Şebnem Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki 
öğrencilerden hangisinin doğru tahminde bulunduğu 
söylenebilir?

A) Ahmet: Bakır

B) Barış: Eski Taş

C) Nurdan: Tunç

D) Efe: Demir

E) Berfin: Yeni Taş

3. Neolitik Dönem’de nüfusun artmasına bağlı olarak tüketim 
artmış ve insanlar tarımsal üretime başlayıp yerleşik ya-
şama geçmişlerdir.

Bu bilgilere göre Diyarbakır Çayönü’nde rastlanan 
aşağıdaki bulgulardan hangisi bölgede tarım yapıldı-
ğının kesin kanıtıdır?

A) Tahıl öğütme taşları

B) Tahıl depoları

C) Hayvan iskeletleri

D) Tohumluk buğdaylar

E) Toprak çanaklar

4. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda toprağın en 
üstünde demirden yapılmış aletler, onun altında da top-
raktan yapılan çanak çömleklere rastlanmıştır.

Bu bilgilere göre,

I. İnsanlığın tarihsel gelişimine uygundur.

II. İleri bir uygarlıktan etkilenilmiştir.

III. Yazı kullanılmaya başlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

D) I ve III E) II ve III

5. İnsanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan Çatalhö-
yük’te ezme ve öğütme taşlarının bulunması bölge ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisinin kesin kanıtıdır?

A) Canlı bir ticari hayatın var olduğunun

B) İnsanların hububatları tanıdığının

C) Avcılık ve toplayıcılığın sonlandığının

D) İnsanlığın yerleşik yaşama geçtiğinin

E) Kültürel alışverişin arttığının

6. Anadolu’da Çorum Alacahöyük’te yapılan kazılar sonu-
cunda bulunan çanak ve çömleklerin üzerindeki motifler-
le, Suriye ve Irak bölgesinde yapılan kazılarda elde edilen 
bulguların üzerindeki motiflerin ortak olduğuna rastlan-
mıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir?

A) Alacahöyük’te yaşayanların Mezopotamya bölgesin-
dekileri etkilediğine

B) İki yerleşim merkezinin aynı zaman diliminde kuruldu-
ğuna

C) İki yerleşim merkezinde temel geçimin ticaretle sağ-
landığına

D) İki yerleşim merkezinin birbiriyle iletişim hâlinde oldu-
ğuna

E) Suriye’de yaşayanların sık sık Anadolu’yu ziyaret etti-
ğine
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7. Anadolu’da Hititler, Tunç Devri’nde yaşarken Mezopo-
tamya coğrafyasına egemen olan Asurlar yazıyı yaygın 
olarak kullanmaktaydılar ve Anadolu coğrafyasına ticaret 
sayesinde yazıyı götürmüşlerdi.

Bu bilgilere göre tarih öncesi dönemlerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Anadolu, kültür bakımından Mezopotamya’ya bağımlı-
dır.

B) Her bölgede aynı zaman dilimi yaşanmamıştır.

C) Anadolu uygarlıkları, Mezopotamya uygarlıklarından 
sürekli etkilenmiştir.

D) Mezopotamya’da eğitim seviyesi yüksektir.

E) Çağların belirlenmesinde önemli olaylar etkili olmuştur.

8. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli 
unsur, arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç 
ve gereçlerdir. Bu dönemlere ait buluntulardan elde edilen 
bilgiler, yazıdan önceki dönemin doğru okunabilmesinde 
oldukça önemlidir.

Bu bilgilere göre insanlığın tarih öncesi dönemini ay-
dınlatmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A) Mağaralar ve kerpiç konut alanları

B) Pişmiş kil kaplar

C) Taş ve kemik aletler

D) Tunç süs eşyaları

E) Madenî sikkeler

9. Yasemin Öğretmen tarih öncesi dönemleri anlatırken ate-
şin icat edilmesi konusu üzerinde durarak öğrencilerine 
“Ateş insan hayatına ne gibi kolaylıklar getirmiştir?” so-
rusunu sorar.

Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yanlış 
cevap verdiği söylenebilir?

A) Ecrin: Madenlerin işlenebilmesi

B) Berilsu: Çanak çömlek yapılabilmesi

C) Hatice: Yiyeceklerin pişirilmesi

D) Hayati: Tarımsal hayatın başlaması

E) Zeki: Hayvanlardan korunulması

10. 

Mezopotamya

Anadolu

Karadeniz

Akdeniz

Mısır

“Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bu coğrafyada gü-
nümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce diğer bölgelere na-
zaran nüfusun hızla artmasında;

I. iklimin insan yaşamına uygun olması,

II. bölgede tarımsal üretimin yapılması,

III. tek tanrılı dinler için kutsal kabul edilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
mez?

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

D) I ve II E) II ve III

11. Neolitik Dönem’de ticaret faaliyetlerinin ortaya çıkma-
sında;

I. ihtiyaçların çeşitlenmesi,

II. ihtiyaçtan fazla tarımsal üretim yapılması,

III. ateşin kullanılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

TYT TAR�H DUF - FÖY-1 - 2022
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Test - 05Yazının Gelişimi • İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

1. Mısırlıların kullandıkları hiyeroglif yazıyı Ugarit alfabesine 
dönüştüren Fenikeliler, bu alfabeyi ticari alanda yaygınlık-
la kullanmışlardır. Ticaret sayesinde bu alfabeyi öğrenen 
Yunanlılar ve Romalılar bugün kullandığımız Latin alfabe-
sini ortaya çıkarmışlardır.

Bu bilgilere göre,

I. Romalılar, Fenikelilerden önce tarihî çağlara girmiştir.

II. Latin alfabesi, evrensel bir icattır.

III. Mısırlılar, yazı konusunda Fenikelilere öncülük yap-
mıştır.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

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

D) I ve II E) II ve III

2. Mezopotamya’da kurulan uygarlıklar bilim ve teknik alan-
larında Anadolu medeniyetlerinden daha ileri olmalarına 
karşın Mezopotamya medeniyetlerinin inşa ettikleri yapı-
lar günümüze kadar ulaşmamıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Yapı malzemesi olarak kerpiçin kullanılması

B) İstilaya açık bir bölgede bulunulması

C) Mimari yapıların fazla önemsenmemesi

D) Anadolu’nun ikliminin insan yaşamına daha elverişli ol-
ması

E) Mezopotamya’da çok katlı yapıların inşa edilmesi

3. İlk Çağ medeniyetlerinden olan Sümerler site, Yunanlılar 
polis, Mısırlılar nom adlı şehir devletleri şeklinde örgüt-
lenmiştir.

Bu duruma göre bu medeniyetlerle ilgili,

I. Siyasi birlik kuramamışlardır.

II. Mutlak otoriteleri zayıftır.

III. Ekonomik hayatları canlıdır.

yargılarından hangileri kullanılabilir?

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

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

4. 

Karadeniz
Hazar

Denizi

Basra Körfezi

Kızıldeniz
İbraniler

Mısır

Hitit

Hattuşaş

Akdeniz

FrigyaLidya
İyonya

Urartu

Sümer

Elam

Akad
DicleFırat

Babil

Asur

Fe
ni

ke

Yun
anlı

lar

Haritadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Akdeniz, medeniyetler için önemli bir coğrafyadır.

B) Mezopotamya medeniyetlerine Fırat ve Dicle nehirleri 
hayat vermiştir.

C) İyon uygarlığı ve Yunan uygarlığı coğrafi olarak birbi-
rine yakındır.

D) İbraniler ile Mısırlılar sınırdaştır.

E) Fenikeliler, tarıma uygun bir coğrafyada kurulmuştur.

5. Sümerlerin dinsel amaç doğrultusunda yapmış ol-
dukları tapınakların en üst katını rasathane olarak 
kullanmaları Sümerlerin;

I. astronomi ve matematik bilimlerinde geliştikleri,

II. ölümden sonra hayata inandıkları,

III. din adamlarının yönetimde etkili oldukları

özelliklerinden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

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

D) I ve II E) I, II ve III
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6. Yazının icat edilmesi sonucunda;

I. sözlü kültürün tamamen sonlanması,

II. bilginin gelecek kuşaklara aktarımının kolaylaşması,

III. uygarlıkların birbirlerini etkilemelerinin hız kazanması

durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebi-
lir?

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

D) I ve II E) II ve III

7. Hititlerin kuruldukları ilk dönemlerde kralın kendinden 
sonra tahta geçmesi için belirlediği veliahtı onaylamak, 
gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılamak Pankuş Meclisi-
nin yetkileri arasındaydı. İmparatorluk döneminde mecli-
sin yetkileri azalmış, kralın yetkileri artmıştır.

Bu durum Hititlerdeki imparatorluk dönemi için aşağı-
dakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Pankuş Meclisinin kralın üstünde olduğunun

B) Hitit kralının zamanla yetkilerinin arttığının

C) Hititlerde demokratik yönetime geçildiğinin

D) Hitit yönetim anlayışının her dönem değiştiğinin

E) Kralların, sınıfsal farklılığı ortadan kaldırdığının

8. Neolitik Dönem sonrasında kabileler konfederasyonu şe-
hir devletlerini, şehir devletleri de imparatorlukları ortaya 
çıkarmıştır.

Buna göre İlk Çağ uygarlıklarından olan Sümer, Mısır, 
Hitit ve İyon gibi medeniyetlerin önce şehir devletleri 
şeklinde ortaya çıkmalarında etkili olan temel neden 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabile devleti şeklinde örgütlenilmesi

B) Egemenlik alanlarının dar olması

C) Kuruldukları coğrafyaların engebeli olması

D) Her şehrin ayrı tanrılarının bulunması

E) Kralların yetkilerini tanrıdan alması

9. İlk Çağ’da Mezopotamya’daki dinî inanışlara göre her şey 
tanrıların malıydı. Tanrılar için çalışan insanlar, ürettikleri-
ni mabetlerde birleştirirdi. Herkes elde ettiği ürünü mabe-
de teslim etmek zorundaydı. Rahipler vatandaşların teslim 
ettiği ürünü tabletlere resmederdi. Bunun sonucunda pik-
tografik yazı ortaya çıkmıştır.

Bu bilgilere göre Sümerlerde yazının ortaya çıkmasın-
da;

I. dinsel inançlar,

II. askerî düzen,

III. ekonomik yapı

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

10. Uygarlıkların oluşmasında farklı kültürlerle kurulan etkile-
şimin önemli bir yeri vardır. Fenikeliler ticaret sayesinde 
buldukları alfabeyi Yunan ve Roma toplumuna taşımıştır. 
Büyük İskender, Büyük Asya Seferi ile Doğu ve Batı me-
deniyetlerini kaynaştırmıştır. Orta Asya’dan Hindistan’a 
giden Ariler, kendi kültürlerini Brahmanizm dinî ile birleşti-
rerek Hindistan’da kast sistemini oluşturmuştur.

Buna göre kültürün yayılmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Savaşlar B) Göçler C) Ticaret

D) Tarım E) Dinler

TYT TAR�H DUF - FÖY-1 - 2022
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Test - 06İnsan ve Göç • Kabileden Devlete

1. Asurlular, MÖ 2000’in başlarından MÖ 612’de yıkılışına kadar 
varlığını sürdürmüştür. Mezopotamya’nın doğal kaynaklardan 
yoksun olması, Asurluların politikalarında ticareti ön plana çı-
karmıştır. Asurlu tüccarlar, başta Kaniş (Kültepe) olmak üzere 
Anadolu’nun pek çok yerinde ticaret merkezleri kurmuştur. 
Öyle ki Asurluların iki yüzyıl kadar Anadolu’da sürdürdükleri 
ticari faaliyetler, “Koloni Devri” (MÖ 1950-1750) olarak isim-
lendirilir. Hâkimiyet alanlarını zamanla Doğu Anadolu, Güney 
Doğu Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır’a kadar genişletmiş-
lerdir.

Bu bilgilere göre Asurluların ticari hayatta gelişme 
göstermelerinde etkili olan temel gerekçe aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Coğrafi durum

B) Siyasi yapı

C) Kültürel zenginlik

D) Dinî inanış

E) Sömürücü düzen

2. I. Toplumlar arasında çatışmaların artması

II. Devletlerin birbiriyle çatışması

III. İklimin yaşanamaz düzeye gelmesi

IV. Nüfusun hızla artması

Gündem Öğretmen, tahtaya yazdığı göç olgusunun nu-
maralanmış nedenlerinin siyasi, ekonomik, coğrafi ve 
sosyal nedenler olarak gruplandırılmasını istemiştir.

Buna göre aşağıda yapılan gruplandırmalardan han-
gisi doğrudur?

I II III IV
A) Sosyal Siyasi Coğrafi Ekonomik

B) Siyasi Sosyal Coğrafi Ekonomik

C) Ekonomik Siyasi Sosyal Coğrafi

D) Siyasi Coğrafi Ekonomik Sosyal

E) Siyasi Coğrafi Sosyal Ekonomik

3. Yunanlılar, kurdukları kolonilere göç ederek yerleşmişler 
ve Yunan kültürünün buralara yayılmasını sağlamışlardır. 
Yunanlılar kolonilerini ikinci yurtları saymışlardır.

Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisini or-
taya çıkardığı söylenebilir?

A) Yunanistan’da demokrasi kültürünün gelişmesini

B) Dinî hayatın canlanıp ekonominin güçlenmesini

C) Yunanlıların koloni kurdukları alanlara egemen olma-
larının kolaylaşmasını

D) Yunanistan’ın, Akdeniz Havzası’nı ele geçirmesini

E) Sömürgecilik anlayışının önemini kaybetmesini

4. İlk Çağ’ın önemli tüccar topluluklarından biri olan Lidyalı-
lar, ticaretin etkisiyle ordularında yabancı ülkelerden ge-
tirdikleri askerleri kullanmışlardır.

Bu durumun;

I. askerlerin birbirleriyle uyum sağlamasının zorlaşması,

II. savaşlarda başarısızlıkların artması,

III. ticari hayatın canlılığını kaybetmesi

durumlarından hangilerine etki ettiği söylenebilir?

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

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

5. Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması, Mı-
sır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamış-
tır. Mezopotamya’da topraklar özel mülkiyet iken Mısır’da 
tüm topraklar firavunlara aitti ve toprakları kullananlar 
kiracı durumundaydı. Üretimi devlet tarafından planlanır, 
vergiler ve kiralar ekili topraklardan düzenli olarak firavun 
adına toplanırdı.

Bu uygulamalar Mısır’da aşağıdakilerden hangisini 
engellemiştir?

A) Feodal bir yapının oluşmasını

B) Tarımsal verimliliğin artmasını

C) Ticari hayatın canlanmasını

D) Devletle halkın arasının açılmasını

E) Din adamlarının ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmasını
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6. Anadolu’yu 200 yıldan fazla bir dönem istila eden Persler, 
Anadolu kültürüne fazla katkı sağlayamazken Büyük İs-
kender’in Asya Seferi sonrası Anadolu, uygarlık bakımın-
dan en ileri dönemini yaşamıştır.

Pers uygarlığının Anadolu uygarlıklarını İskender İm-
paratorluğu kadar etkileyememesinin nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İskender İmparatorluğu’nun Anadolu’yu daha sonraki 
dönemlerde istila etmesi

B) Anadolu halkının özgürlükçü bir düşünceye sahip ol-
ması

C) Perslerin, Anadolu uygarlıklarından daha geri bir kül-
türünün bulunması

D) Perslerin, Anadolu’ya sadece sömürü amacıyla gel-
mesi

E) İskender’in Anadolu kültürünü kendi kültürlerine yakın 
görmesi

7. Mezopotamya bölgesinin istilaya açık bir hâlde olma-
sının Mezopotamya’da kurulan uygarlıklarda;

I. askerlik,

II. rahiplik,

III. tüccarlık

mesleklerinden hangilerinin ön plana çıkmasında et-
kili olduğu söylenebilir?

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

D) I ve II E) I ve III

8. İlk Çağ’da Mezopotamya krallarının halk nezdinde 
otoritelerini artırmak için;

I. halkın görüşlerine göre hareket etme,

II. güçlerinin meşruiyetini tanrıya dayandırma,

III. soylarının üstünlüğünü savunma

yöntemlerinden hangilerine başvurdukları söylenebi-
lir?

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

D) I ve II E) II ve III

9. İran Havzası’nda kurulup Anadolu ve Suriye coğraf-
yasını ele geçiren Perslerin;

I. ülkeyi merkeze bağlı satraplıklara ayırmaları,

II. eyaletleri müfettişlerle denetlemeleri,

III. posta teşkilatı kurmaları

faaliyetlerinden hangilerinin merkezî otoritelerini ko-
rumalarında etkili olduğu söylenebilir?

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

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

10. Tarihsel gelişmeler, yaşanılan coğrafyanın ürünüdür. İn-
sanlar nasıl doğdukları coğrafyaya göre şekilleniyorsa ta-
rih de yaşandığı coğrafyaya göre şekillenmektedir.

Bu ifadelere aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak 
gösterilemez?

A) İbranilerin tek tanrılı dinlere inanması

B) Çayönü’nde buğday tarımının yapılması

C) Mezopotamya’da yapıların kerpiçten inşa edilmesi

D) Mısırlıların Nil deltalarında tarım yapması

E) Fenikelilerin kolonicilikte gelişmesi

TYT TAR�H DUF - FÖY-1 - 2022
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Test - 07Kanunlar Doğuyor

1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayı-
nız.

On Emir

1. Benden başka Tanrı olmayacak.

2. Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın yahut 
aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın 
hiç suretini yapmayacaksın.

3. Tanrı’nın adını boş yere ağzına almayacaksın.

4. Sebt gününü (cumartesi) takdis etmek için onu hatırında 
tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın 
fakat yedinci gün efendin Rab’e Sebt’tir. 

5. Babana ve anana hürmet edeceksin.

6. Öldürmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.

10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısı-
na yahut kölesine yahut cariyesine yahut öküzüne yahut 
eşeğine yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyecek-
sin.

1. Dünyanın en eski kutsal metinleri olan On Emir’e göre 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tek tanrılı anlayışı savunmuştur.

B) Çalışma koşullarını düzenlemiştir.

C) Toplumsal ahlakı korumaya çalışmıştır.

D) Köleciliği yasaklamıştır.

E) Aile ile ilgili düzenlemeler yapmıştır.

2. Bu kanunların yapılmasına ihtiyaç duyulmasında;

I. toplumun sınıflara ayrılması,

II. gelir farklılıklarının görülmesi,

III. çok tanrılı dinlere inanılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabi-
lir?

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

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

3. Hitit kanunları, Babil ve Asur kanunlarına göre daha es-
nek ve insancıldır. Kısas ilkesi yerine genellikle suçların 
cezası, tazminat veya mabedde hizmet etme olarak öde-
niyordu. Ölüm cezası yalnız birkaç büyük suç için uygu-
lanmaktaydı. Hititlerde en ağır suç, devlete başkaldırmaktı 
ve ölümle cezalandırılıyordu.

Bu bilgilere göre Hitit kanunlarının;

I. suçluyu ıslah etme,

II. merkezî otoriteyi koruma,

III. dinî yaşamı şekillendirme

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebi-
lir?

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

D) I ve II E) II ve III

4. Mısır uygarlığında adalet işlerini takip eden kalabalık bir 
bürokratik grup olmasına karşın Mısır’da hukuk, Anadolu 
ve Mezopotamya toplumları kadar gelişme göstermemiş-
tir.

Mısır medeniyetindeki bu durumun nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Halkın çok tanrılı dinlere inanması

B) Firavunların emirlerinin tanrının emri olarak algılan-
ması

C) Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin farklı uy-
garlıklardan etkilenmesi

D) Yazının Anadolu ve Mezopotamya’dan daha geç kul-
lanılması

E) Kanunların uzun bir süre kayıt altına alınmaması

5. Sümerlerde aynı suça farklı cezaların verilmesini en-
gellemek için;

I. törelere uyulması,

II. yasaların yazılı hâle getirilmesi,

III. krallara hukuki yetkiler verilmesi

uygulamalarından hangilerine başvurulduğu söyle-
nebilir?

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

D) I ve II E) II ve III
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6. Esin Öğretmen’in “Hukuk, içinde bulunulan sosyoekono-
mik durumun ürünüdür.” ifadesine,

I. Friglerde saban kıranın ve öküz öldürenin ölümle ce-
zalandırılması,

II. Mezopotamya’da kısas uygulamasına başvurulması,

III. Hititlerin ilk aile kanunnamesini hazırlaması

durumlarından hangileri doğrudan kanıt olarak gös-
terilebilir?

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

D) I ve II E) I ve III

7. Hititler, Sümer kanunlarını ilaveler ve düzeltmelerle ülke-
lerinde kullanmışlardır. Hür vatandaşlara olduğu gibi kö-
lelere de mülkiyet hakkı tanımışlardır. Evlenme, boşanma, 
miras gibi konuları kanunlarla düzenleyerek medeni hu-
kukun gelişmesini sağlamışlardır.

Buna göre Hititlerde hukukun gelişmesinin;

I. kişi haklarının korunmasına önem verildiği,

II. toplumsal yaşamın düzene konulmasına çalışıldığı,

III. siyasi otoritenin kontrol altına alındığı

durumlarından hangilerine kanıt oluşturduğu söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Roma İmparatorluğu’nun geniş bir coğrafyaya hâkim ol-
ması, sosyal yapının ve düzenin bozulmasına neden 
olmuştur. Patriciler, zamanla zenginleşirken pelepler ve 
köylüler yoksullaşmıştır. Bu nedenle peleplerle patriciler 
arasında uzun süren çatışmalar ortaya çıkmıştır.

Buna göre Roma imparatorları sınıfsal farklılıkları or-
tadan kaldırmak için aşağıdaki çalışmalardan hangi-
sini yapmıştır?

A) On İki Levha Kanunlarını

B) Miladi takvimi

C) Latin alfabesini

D) Vergilerin azaltılmasını

E) Lejyon adlı askerî birliklerin kurulmasını

9. Babil Kralı Hammurabi, Sümerlerin eski kanunlarını dü-
zenleyerek yeni kanunlar hazırlamıştır. Hammurabi tara-
fından hazırlanan kanunların esasları aşağıda verilmiştir.

• Birisini suçlayan, ispata mecburdur. İspat edemezse 
ölüm cezasına çarptırılır.

• Bir tapınakta ya da hükümdar hazinesinde hırsızlık 
yapanın cezası ölümdür.

• Bir hırsız, duvar delerek bir eve girmişse idam edilerek 
açtığı deliğin önüne gömülür.

• Babasını döven evladın iki eli kesilir.

• Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkartılır.

Bu maddelere göre Hammurabi Kanunları ile ilgili,

I. Kısas yöntemine başvurulmuştur.

II. İftiraların önüne geçilmeye çalışılmıştır.

III. Bazı cezaların karşılığı fidye olarak belirlenmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

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

10. Sümerlerin ilk kanun koyucusu olan Urgakina, hazırlamış 
olduğu kanun metninin başına “kölelik devrine son ver-
mek; dulları, öksüzleri ve diğer güçsüzleri koruyacak bir 
düzen kurmak” için kanunlar koyduğunu söylemiştir.

Buna göre Urgakina kanunlarının temel amacı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Ekonomik hayatı canlandırmak

B) Toplumsal düzeni korumak

C) Kadın haklarını genişletmek

D) Soyluların haklarını artırmak

E) Dinî yaşamı düzenlemek
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Test - 08Tarama Testi

1. İnsanlığın Neolitik Dönem’de yerleşik yaşama geçmesiyle 
birlikte özel mülkiyet anlayışı ön plana çıkmıştır.

Bu duruma aşağıdaki bulgulardan hangisi kanıt ola-
rak gösterilebilir?

A) Tohumluk buğdayların üretilmesi

B) Eşyaların üzerine damgaların vurulması

C) Topraktan eşyaların yapılması

D) Küçük kulübelerin yaşam alanı olarak belirlenmesi

E) Sözlü hukuk kurallarının uygulanması

2. Eflatun, yazma teknolojisini insan belleği için bir dış tehli-
ke olarak görmüş ve “Yazı teknolojisini elde edenler, kendi 
belleklerini kullanmayı durduracaklar ve unutkan olacak-
lardır; kendi iç kaynakları yerine dış işaretlerle onları ha-
tırlamak için yazıya bağlanacaklardır.” demiştir.

Buna göre, Eflatun’un yazı teknolojisini insan belleği 
için tehdit olarak görmesinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Herkes tarafından öğrenilememesi

B) Sözlü kültürün yok olması

C) Unutkanlığı artırması

D) Dinî hayatı sönükleştirmesi

E) Kültürleri birbirine karıştırması

3. Efsaneler, mitler ve destanlar gibi halk anlatıları; zamanla 
hem başka kültürlerden etkilenmiş hem de diğer kültürle-
rin sözlü ürünlerini etkilemiştir.

Bu bilgilere göre sözlü kültürle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Tarihin yazılı kanıtlarıdır.

B) İnsanlığın ortak mirasıdır.

C) Zaman içinde yok olmuştur.

D) Toplumların hafızasıdır.

E) Her toplumda bu tür ürünler vardır.

4. 
“Çağların değişmesi ile millet ve toplumların tarih karşısındaki 
durumlarının da değişeceği gerçeğinin dikkatten kaçması, ta-
rihi değerlendirirken karşılaştığımız hatalardandır.”

İbn-i Haldun

İbn-i Haldun’un bu sözüne göre,

I. İnsan, sürekli değişim içindedir.

II. Tarih, sürekli kendi zaman dilimine göre değerlendiril-
melidir.

III. Her gün pek çok yenilik insan yaşamına girmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

5. Tarih; geçmişte insan topluluklarının yaşayışlarını, birbir-
leriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlık alanlarındaki iler-
lemelerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi 
içinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu tanımda tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden 
hangisine yer verilmemiştir?

A) Belgelere dayanmasına

B) Olayların tahlil edilmesine

C) Kronolojiye yer vermesine

D) Olayların geçtiği bölgeyi önemsemesine

E) İnsan faaliyetlerini incelemesine

6. Tarih, belgelere dayanarak yazılır. Geçmişle ilişkimizin tek 
yolu ondan kalanları incelemek, anlamak, yorumlamaktır. 
Geçmişin aydınlatılması bizi geçmişe götürecek belgeler 
yardımıyla gerçekleşir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki belge türlerinden hangisi 
tarihsel gerçeklere ulaşmada diğerlerinden daha bü-
yük bir öneme sahiptir?

A) Taş baltalar

B) Tunç heykeller

C) Kil vazolar

D) Yazılı tabletler

E) Mağara resimleri
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7. İngiliz tarihçi John Tosh Tarihin Peşinde adlı eserinde, ta-
rihçinin görevini  “İncelediği çağın insanının kimliğine bü-
rünüp, dünyayı onun gözüyle görerek ve mümkün olduğu 
kadar onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi, 
niçin yaptığını tespit etmektir.” şeklinde tanımlamıştır.

John Tosh’un bu ifadesine göre tarihçinin araştırma 
sırasında öncelikle aşağıdaki yöntemlerden hangisini 
göz ardı etmemesi bir zorunluluktur?

A) Olayların yaşandığı dönemi dikkate almak

B) Yer ve zaman tespiti yapmak

C) Olayları objektif bir biçimde ele almak

D) Toplumsal olaylara öncelik vermek

E) Neden-sonuç bağıntısı kurmak

8. Mısır’da Nil Nehri’nin sularının taşması sonucunda tarla-
ların sınırları kaybolmuş, yetiştirilen ürünler sular altında 
kalmıştır. Bu durum çoğu zaman Mısır’da kargaşa ve kıt-
lığa neden olmuştur.

Buna göre Mısır’da bu durumlar;

I. geometri,

II. astronomi,

III. tıp

bilimlerinden hangilerinin gelişmesinde etkili olmuş-
tur?

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

D) I ve II E) II ve III

9. Çok tanrılı bir dine inanan eski Yunanlılarda tanrılar, insan 
şeklinde ve ölümsüz olarak düşünülmüştür.

Bu durumun Yunanistan’da;

I. madencilik,

II. heykelcilik,

III. kolonicilik

alanlarının hangilerinde gelişmelere neden olduğu 
söylenebilir?

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

D) I ve II E) II ve III

10. Aşağıdaki sözlerden hangisi tarih biliminin objektif 
yönünü açık bir dille ifade etmektedir?

A) Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlaya-
mayan yarını göremez, yarını inşa edemez.

B) Tarih, geçmişle günümüz arasında tükenmeyen bir di-
yalogdur.

C) Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre 
yol gösteren bir kılavuzdur.

D) Tarih ile efsanenin amacı birdir; geçici insanda, ebedî 
insanı anlatmaktır.

E) Tarih yazmak, yapmak kadar mühimdir. Yazan, ya-
pana sadık kalmazsa değişmeyen hakikatler insanlığı 
şaşırtır.

11. Toplumlar, yerleşik yaşamla birlikte takvim kulanmayı bir 
ihtiyaç görerek ya yeni takvimler yapmışlardır ya da mev-
cut takvimleri kendilerine uyarlayarak kullanmaya devam 
etmişlerdir. Takvimler sayesinde toplumlar ---- faaliyetleri 
kolayca yürütebilmişlerdir.

Bu bilgilere göre parçada boş bırakılan yere getirile-
bilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) siyasi B) dinî

C) hukuki D) kültürel

E) ekonomik
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