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9. Sınıf | Tarih

Adı : ...................................

Soyadı : ...................................

İnsanlığın Hafızası Tarih - I

1. “Tarih insanların ve insan topluluklarının başların-
dan geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.” 
görüşüyle tarihin tanımını yapan ve tarihin ba-
bası olarak anılan fikir adamı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Heredotos B) İbn-i Haldun
C) Leopold von Ranke D) Ahmet Cevdet Paşa

E) Halil İnalcık

2. Tarihî olayların nesnel bir şekilde açıklanabil-
mesi için;
I. olayları meydana geldiği dönemin koşullarına 

göre değerlendirme,
II. benzer olaylar arasında genelleme yapma,
III. olaylar açıklanırken yer ve zaman belirtme
yöntemlerinden hangilerine uyulmalıdır?

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

3. Batılı kaynaklar Türkiye’nin sınır güvenliğini sağla-
mak için olsa dahi “Barış Pınarı” harekâtının Suri-
ye’de sonu gelmez ve haksız bir savaşı başlattığını 
ileri sürmüşlerdir.
Bu görüşün aşağıdakilerden hangisini engelle-
yeceği söylenebilir?

A) Tarihî olayların farklı yorumlanmasını
B) Kişisel görüşleri
C) Objektif tarih anlayışını
D) Kin ve nefret duygularını
E) Barış görüşmelerini

4. Erdal Öğretmen öğrencilerine “Tarih, her sayfası 
insanı ve toplumu ilgilendiren olaylarla dolu kalın 
bir kitaptır. Bitirdiğiniz sayfa, bir önceki sayfanın iz-
lerini taşırken bir sonraki sayfadaki yaşanacakların 
işaretlerini sunar.” demiştir.
Erdal Öğretmen bu söze göre tarihin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisini vurgulamış olamaz?

A) Tarih bir bütündür.

B) Neden-sonuç ilişkisi vardır.

C) Tarih geçmişe ışık tutar.

D) Tarihteki tüm olaylar birbirinden bağımsızdır.

E) Tarih geçmişle gelecek arasında bir köprüdür.

5. Tarihte yeni belgeler bulundukça bu belgeler ile 
tarihî olaylar yeniden değerlendirilebilir. Çünkü en 
son bulunan belge, bilgilerimizi ya destekler ya da 
tamamen değiştirebilir.

Bu parçada tarih biliminin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Bir olayın sonucunun diğer olayın nedeni oldu-
ğuna

B) Durağan olmayıp yeni değerlendirmelere açık 
olduğuna

C) Bilgilerin güvenilirliğinin kaynakların doğru se-
çilmesi ile sağlandığına

D) Yazılı belgelerin ön planda tutulması gerekti-
ğine

E) Yardımcı bilimlerden faydalanıldığına

6. Eski dönemlerden günümüze kadar gelmiş insan-
lara ait her türlü kalıntı ile tarihî olayları yaşayan 
veya bu olayların meydana geldiği dönemde ya-
şamış olan yazarların verdikleri bilgi ve eserlere 
“birinci elden kaynak (ana kaynak)” denir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi birin-
ci elden kaynaklara örnek olarak verilemez?

A) Arkeolojik buluntular 

B) Paralar

C) Ders kitapları

D) Kitabeler

E) Abideler

7. Tarihî araştırma sırasında sözlü, yazılı, sesli ve 
görüntülü kaynaklarla gerçek eşyadan yararlanılır.

Buna göre tarihî araştırma sırasında kullanılan 
sözlü kaynaklara aşağıdakilerden hangisi ör-
nek verilebilir?

A) Tabletler B) Resimler

C) Beratlar D) Menkıbeler

E) Fermanlar



İnsanlığın Hafızası Tarih - I

8. Çok uzun bir zaman diliminde gerçekleşen tarihî 
olayları bir bütünlük içinde incelemek oldukça zor-
dur. Bu yüzden tarihî olaylar zamana, mekâna ve 
konusuna göre sınıflandırılarak incelenmiştir.

I. Avrupa Tarihi

II. İlk Çağ Tarihi

III. Sanat Tarihi

Buna göre numaralanmış tarih türlerinin zama-
na, mekâna ve konuya göre sınıflandırılması 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Zaman Mekân Konu
A) II I III

B) II III I

C) I II III

D) I III II

E) III II I

9. Dünyadaki en eski tapınakar, Malta’daki Grantija 
tapınakları, İngiltere’deki Stonehenge ve Mısır’daki 
piramitler olarak bilinirdi. Ta ki tarihin sıfır noktası 
olarak bilinen Göbeklitepe keşfedilinceye kadar. 
Bu bilgilerden hareketle çıkarılabilecek en ge-
nel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm tarihî bilgiler değişir.

B) Bilinen en eski tapınaklar Avrupa’dadır.

C) İnançlar, yerleşik yaşamı zorunlu kılmıştır.

D) Göbeklitepe’yi inşa edenler göçebedir.

E) Yeni belgeler mevcut bilgiyi değiştirebilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin 
sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Vatandaşlık ve sorumluluk duygusu geliştirir.

B) Araştırma ve kanıt bulma becerisini artırır.

C) Olaylara geniş açıdan bakmayı öğretir.

D) Deney ve gözlem becerisi kazandırır.

E) İnsanların geçmişten ders alıp geleceğe yön 
vermelerini sağlar.

11. Tarihî olgu, aynı türdeki olayları bir bütün olarak 
anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren bir 
kavramdır.
Buna göre;
I. Anadolu’nun Türkleşmesi,
II. Türklerin İslamlaşması,
III. Preveze Deniz Zaferi
gelişmelerinden hangileri tarihî olguya örnek 
olarak gösterilebilir?

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

12. Tarih, geçmişte yaşayan insanların başından ge-
çen olayları yer ve zaman göstererek anlatan, 
bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan 
ilişkilerini ele alan sosyal bir bilimdir.
Bu tanımdan hareketle tarih bilimi ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanların faaliyetleri, tarihin inceleme alanla-
rından biridir.

B) Tarih diğer bilim dallarından yararlanır.
C) Tarih sadece yazılı belgelere göre olayları yo-

rumlar.
D) Deney ve gözlem tarih biliminin kullandığı yön-

temlerden değildir.
E) Olayların araştırılması için üzerinden belli bir 

zaman geçmesi gerekir.

13. Tarih bilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir?
A) Geniş bir araştırma alanına sahiptir.
B) Kesin kural ve yasaları vardır.
C) Neden-sonuç ilişkisi kurar.
D) Nedeni insan olan ya da sonuçları insanı etki-

leyen olayları inceler.
E) Farklı bilim dallarından yararlanır.
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İnsanlığın Hafızası Tarih - II

1. Tarihî bir araştırma oyunu oynamaya karar veren 
bir arkadaş grubu kendi aralarında iş bölümü ya-
par. Bu kişilerden,

Ezgi: Toprak ve su altındaki kalıntıları

Erdal: Olayların oluş zamanlarının sıralanmasını

Erez: Eski yazıları

Ayaz: Madenî paraları

Uğur: Devletlere ait armaları

incelemeye karar vermiştir.

Bu kişilerin araştırma alanları ile tarihe yardım-
cı bilim dallarının eşleştirilmesi aşağıdakilerin 
hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Ayaz - Nümismatik

B) Erdal - Kronoloji

C) Ezgi - Arkeoloji

D) Erez - Paleografya

E) Uğur - Sigilografi

2. Bir millete, dine, mezhebe, siyasi görüşe bağlılık, 
olguların yönlendirmeye açık hâle gelecek şekilde 
nakledilmesine sebep olabilmektedir. Bunun için 
tarafgirlik, olguların hem aktarılmasında hem de 
yorumlanmasında önemli bir yönlendirme sebebi-
dir.

Bu açıklamada tarihe ait aşağıdaki özellikler-
den hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A) Nesnellik

B) Yer ve zaman bildirme

C) Kronolojiye yer verme

D) Deney ve gözlem yapma

E) Tekrarlanma

3. Nümismatik bilimi bir dönemin;

I. ekonomik,

II. sosyal,

III. siyasi

yapılarından hangilerinin anlaşılmasında tarihe 
yardımcı olur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

4. Devletlerin iç ve dış yazışmalarının incelendiği 
bir derste;

I. paleografya,

II. diplomasi,

III. arkeoloji

bilimlerinin hangilerinden yararlanılır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

5. I. İnsan ırklarının en eski dönemlerinin aydınlatıl-
masına yardımcı olur.

II. Padişahların tuğralarının şekil ve içerik olarak 
incelenmesine yardımcı olur.

Özellikleri verilen bilim dalları aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

I II
A) Antropoloji Sicilografya

B) Coğrafya Epigrafi

C) Kronoloji Arkeoloji

D) Nümismatik Coğrafya

E) Arkeoloji Antropoloji

6. Tarihte “Türk” adının geçtiği yazılı ilk metinler  
Orhun Kitabeleri ’dir.

Orhun Kitabeleri ’nin okunmasında ve yorum-
lanmasında yararlanılan bilim dalları aşağıda-
kilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Epigrafi - Arkeoloji - Filoloji

B) Filoloji - Nümismatik - Heraldik

C) Filoloji - Heraldik - Epigrafi

D) Etnografya - Coğrafya - Nümismatik

E) Epigrafi - Filoloji - Paleografya
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7. Tarih öğrenmenin insana sağladığı faydalar 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile-
mez?

A) Çeşitli olaylar arasında bağlantı kurup, mantık 
yürüterek sonuca varma yeteneği kazandırır.

B) Millî birlik, beraberlik ve sorumluluk duygularını 
geliştirir.

C) Tarihsel empati yapma yeteneği kazandırır.

D) Geçmişin ışığında bugünün ve yarının aydınla-
tılmasını sağlar.

E) Gözlem yeteneğinin oluşmasına ortam hazırlar.

8. • Fiziksel ve kültürel alanda ırkları inceler.

• Kralların, soylu ailelerin veya şahısların mü-
hürlerini inceler.

• Taş, metal, mermer ya da seramik yüzeylere 
yazılan kitabeleri inceler.

• Devletler arası yazışma, antlaşma gibi resmî 
belgeleri açıklar.

Bu açıklamalarda, aşağıda verilen tarihe yar-
dımcı bilim dallarından hangisine ait bilgiye 
değinilmemiştir?

A) Epigrafi B) Antropoloji  C) Sigilografi 

D) Diplomatik  E) Nümismatik 

9.  

Bu görselin ne anlama geldiğini açıklayarak 
tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kronoloji B) Heraldik C) Epigrafi

D) Nümismatik E) Paleografi

10. İnsan, mensubu olduğu toplumu, ülkeyi, içinde 
yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek 
zorundadır. Geçmişini bilmeyen bir toplum, hafı-
zasını yitirmiş, akıntıya kapılmış gibidir. Tarih, geç-
mişin ışığında bugünün ve yarının aydınlatılmasını 
sağlar.

Bu parçadan hareketle ulaşılabilecek en genel 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişteki olaylardan ders çıkararak günü-
müzdeki olaylar karşısında nasıl davranılaca-
ğına karar verilir.

B) İnsanlar, geçmişleri ile ilgili sorulara cevap bu-
larak meraklarını giderir.

C) Bireyler, ortak değerlere sahip çıkarak barış 
içerisinde yaşamayı öğrenir.

D) İnsanlar, sorgulama ve eleştirel düşünme ile 
geçmişi anlamaya çalışır.

E) Geçmişteki kültür faaliyetleri günümüze de ak-
tarılmaya çalışılır.

11. Tarihe yardımcı bilim dallarının incelendiği bir 
derste nümismatik biliminin inceleme alanını soran 
Serkan Öğretmen’e öğrencilerden,

Elif: Kitabeleri inceler.

Onur: Toplumların örf ve âdetlerini inceler.

Ege: Tarih içerisinde basılan paraları inceler.

Ali: Dillerin gelişimini ve tarihini inceler.

Zehra: İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini in-
celer.

cevaplarını vermiştir.

Buna göre öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğ-
rencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

A) Elif B) Onur C) Ege

D) Ali E) Zehra
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Zamanın Taksimi - I

1. Tarih öncesi çağlar ile tarihî çağları birbirinden 
ayıran temel gelişme aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Yazının bulunması

B) İstanbul’un Fethi

C) Kadeş Antlaşması

D) Paranın icat edilmesi

E) Takvimin kullanılması

2. “Çağların değişmesi ile millet ve toplumların tarih 
karşısındaki durumlarının değişeceği gerçeğinin 
dikkatten kaçması, tarihi değerlendirirken karşılaş-
tığımız hatalardır.”

İbn-i Haldun bu sözlerinde aşağıdakilerden 
hangisini vurgulamıştır?

A) Yaşam biçiminin insanların uygarlaşma sürecini 
etkilemesini

B) İnsanlığın sürekli değişim içerisinde olmasını

C) İnsanların geçmişleri ile ilgili sorulara cevap bu-
larak meraklarını gidermesini

D) Çeşitli olaylar arasında ilişki kurularak sonuca 
varılmasını

E) Çağlar değişirken artan bilgi birikiminden yarar-
lanılmasını

3. Yazının bulunması ₺ İlk Çağ’ın

Kavimler Göçü ₺ Orta Çağ’ın

İstanbul’un Fethi ₺ Yeni Çağ’ın

Fransız İhtilali ₺ Yakın Çağ’ın

başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Bu bilgilerden hareketle çağların başlamasında 
aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır?

A) Teknolojik gelişmelerin insanları etkilemesi

B) Büyük savaşların görülmesi

C) Göç hareketlerinin sonuçları

D) Dünyayı etkileyen önemli olayların olması

E) Bilim insanları tarafından yapılan icatların ol-
ması

4. Türkler, tarih boyunca kendi yaptıkları ve başka 
milletlerden öğrendikleri takvimleri kullanmışlardır.

Türklerin tarih boyunca farklı takvimler kullan-
masında;

I. farklı kültürlerle tanışmaları,

II. ekonomik gereksinimleri,

III. inanç değişiklikleri

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

5. Türkler, tarih boyunca farklı dönemlerde farklı 
özelliklere sahip takvimler kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı 
takvimlerden biri değildir? 

A) Miladi takvim B) Yaradılış takvimi

C) Rumi takvim D) Celâli takvim

E) Hicri takvim

6. Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra hicri 
takvimi kullanmaları;

I. dinî değişimlerin toplumları etkilemesi,

II. Türklerin kültürel değişimlere açık olması,

III. Türklerin İslam dünyası ile ilişkilerinin kolaylaş-
ması

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

7. Takvimlerin hazırlanmasında Ay ve Güneş’in ha-
reketleri esas alınmıştır.

Buna göre Türklerin takvim yapmaları aşağıda-
ki alanların hangisinde ilerlediklerini kanıtlar?

A) Kimya B) Coğrafya C) Astronomi

D) Fizik E) Tarih
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8. Aşağıda verilen hicri ve miladi takvime ait kar-
şılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

Hicri Takvim Miladi Takvim
A) Bir yıl 354 gündür. Bir yıl 365 gün 6 sa-

attir.
B) Başlangıcı hicrettir. Başlangıcı 1 Ocak’tır.

C) Güneş yılı esasına 
dayanır.

Ay yılı esasına daya-
nır.

D) Türkler, İslam’ı kabul 
ettikten sonra kullan-
mışlardır.

Türkler, Cumhuriyet’in 
ilanından sonra kul-
lanmaya başlamışlar-
dır.

E) Temeli Hicret Olayı’na 
dayanır.

Temeli Mısırlılara da-
yanır.

9. •  Türkler, Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu 
takvimi kullanmıştır.

• Hz. Ömer zamanında hazırlanmıştır.

• Günümüzde dinî gün ve ayların belirlenmesin-
de kullanılır.

Bu özellikler aşağıdaki takvimlerden hangisine 
aittir?

A) Hicri B) Rumi C) Miladi

D) Celâli E) On iki hayvanlı

10. Miladi takvime günümüzdeki hâline gelene kadar 
birçok kişi ve toplumun katkısı olmuştur.

Bu bilgiye göre aşağıda verilenlerden hangisi-
nin miladi takvime herhangi bir katkısı olduğu 
söylenemez?

A) Sümerler B) İyonyalılar

C) Romalılar D) Yunanlılar

E) Papa XIII. Gregor

11. I. Celali

II. Rumi

III. Miladi

Türkler mali hayatı düzenlemek için yukarıdaki 
numaralanmış takvimlerden hangilerini kullan-
mışlardır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

12. On iki hayvanlı Türk takvimi, her biri bir hayvan adı 
ile anılan on iki yıllık devrelere ayrılmıştır.

Buna göre,

görselinden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
bu takvimde adı geçen hayvanlardan biri de-
ğildir?

A) Sıçgan B) Pars C) Yılan

D) Tonguz E) Eşek
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Zamanın Taksimi - II

1. Rumi takvime ait aşağıda verilen özelliklerden 
hangisi yanlıştır?

A) Güneş yılı esasına dayanır.

B) Osmanlılar Dönemi’nde kullanılmıştır.

C) Hz. Ömer Dönemi’nde hazırlanmıştır.

D) Mali işlerin yürütülmesi için kullanılmıştır.

E) Bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir.

2. I. On iki hayvanlı Türk takvimi

II. Miladi takvim

III. Hicri takvim

IV. Celâli takvimi

V. Rumi takvim 

Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimlerin 
kullanılış sıralaması aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) I - II - III - IV - V B) I - III - IV - V - II

C) III - V - IV - I - II D) I - III - II - V - IV

E) III - II - V - I - IV

3. Aşağıda verilen takvimlerden hangisi Güneş 
yılı esasına dayanmaz?

A) On iki hayvanlı Türk takvimi

B) Rumi takvim

C) Miladi takvim

D) Hicri takvim

E) Celâli takvim

4. Günümüzde dünyada en yaygın olarak kullanı-
lan miladi takvimin temellerini aşağıda verilen 
İlk Çağ uygarlıklarından hangisi atmıştır?

A) Sümerler B) Mısırlar C) İyonyalılar

D) İbraniler E) Persler

5. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkış zama-
nı diğerlerine göre daha belirgindir?

A) Haçlı Seferleri 1096-1270 yılları arasında ger-
çekleşmiştir.

B) Yazı MÖ 3200’lü yıllarda icat edilmiştir.

C) Mustafa Kemal 1919’da Samsun’a çıkmıştır.

D) Trablusgarp Savaşı, XX. yüzyılın ilk çeyreğinde 
meydana gelmiştir.

E) Osmanlı Devleti ile Memlûklular arasında  
22 Ocak 1517 tarihinde Ridaniye Savaşı yapıl-
mıştır.

6. Milattan
Önce

Yazının
İcadı

Hz. İsa’nın
Doğumu

İlk Çağ Orta Çağ Yeni Çağ

Kavimler
Göçü

İstanbul’un
Fethi

Fransız
İhtilali

3200 0 375 1453 1789

Milattan
Sonra

Bu çizelgeden hareketle aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) İlk Çağ, yazının icadıyla başlamıştır.

B) Türkler, çağ değişimlerinde etkili olmuşlardır.

C) Milattan önceki tarihlerden sayısal değer olarak 
büyük olan günümüze daha uzaktır.

D) En uzun İlk Çağ sürmüştür.

E) Milattan önceki tarihlerin günümüze yaklaştıkça 
sayısal değeri artar.



Zamanın Taksimi - II

7. 1924 yılının çözümlemesini yapmak isteyen bir 
öğrenci bu tarih ile ilgili olarak,

I. XX. yüzyıla aittir.

II. XIX. yüzyılın ikinci çeyreğidir.

III. XX. yüzyılın ilk yarısıdır.

yargılarından hangilerini kullanmalıdır?

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

D) I ve III E) II ve III

8. I. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Dönemi’nde 
Ömer Hayyam’ın oluşturduğu heyet tarafından 
hazırlanmıştır.

II. Günümüzde dinî gün ve ayların belirlenmesin-
de kullanılır.

III. 1 Ocak 1926 tarihinde kullanılmaya başlanma-
sıyla uluslararası ekonomik ilişkilerde kolaylık 
sağlanmıştır.

Numaralanmış bilgilerin ilişkili olduğu takvim-
ler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?

Hicri Miladi Celâli
A) II III I

B) I II III

C) II I III

D) III II I

E) I III II

9. 1040 yılında Selçuklular ile Gazneliler arasında 
yapılan Dandanakan Savaşı’nın yüzyıl olarak 
ifade edilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) XI. yy.ın ilk yarısının birinci çeyreği

B) XI. yy.ın ilk yarısının ikinci çeyreği

C) XI. yy.ın ikinci yarısının üçüncü çeyreği

D) XII. yy.ın ikinci yarısının üçüncü çeyreği

E) IX. yy.ın ikinci yarısının dördüncü çeyreği

10. Milattan önceki tarihler sıfıra yaklaştıkça günümü-
ze daha yakın bir tarihi gösterir.

Buna göre;

I. MÖ 3200,

II. MÖ 2018,

III. MÖ 6500,

IV. MÖ 482,

V. MÖ 378

tarihlerinden hangisi günümüze daha yakındır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Atatürk, “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mü-
himdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişme-
yen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” 
sözleriyle ilgili,

I. Tarihî olayların değerlendirilmesinde tarafsız 
olmanın önemini vurgulamıştır.

II. Olayların günümüz değer yargılarına göre de-
ğerlendirilmesi gerektiğini söylemiştir.

III. Farklı kaynaklara başvurmanın öneminden 
bahsetmiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

D) I ve II E) II ve III
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9. Sınıf | Tarih

Adı : ...................................

Soyadı : ...................................

Tarama Testi

1. Tarihi bilim yapan özellikler arasında;

I. belgelere dayanması,

II. gözlem yapılabilmesi,

III. sebep-sonuç ilişkisi kurulması

unsurlarından hangileri bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2.  

Osmanlı padişahları tarafından mühür olarak 
kullanılan bu tuğranın padişahını tespit etmek 
isteyen bir tarihçi aşağıdaki bilimlerin hangi-
sinden yardım almalıdır?

A) Nümismatik B) Arkeoloji

C) Epigrafi D) Filoloji

E) Sicilografya

3. Olayların meydana geldiği dönemde yazılan 
ve genelde olayı yaşayan veya gören kişilerin 
oluşturduğu kaynaklara verilen ad aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yazılı kaynaklar B) Ana kaynaklar

C) Sesli kaynaklar D) İkinci el kaynaklar

E) Sözlü kaynaklar

4. Geçmişten kalan bir iskeletin yapısının ve yaşının 
belirlenmesi, geçmişin aydınlatılmasında önemli 
bir yer tutmaktadır.

Buna göre bu alanda tarihe aşağıdakilerden 
hangisi yardımcı olur?

A) Arkeoloji  B) Filoloji C) Kronoloji 

D) Karbon 14 E) Heraldik 

5. Çağdaş insan, daha önce görülmemiş bir dere-
cede kendi varlığının bilincindedir. Geçip geldiği 
belirsiz pırıltıları, varmakta olduğu belirsizliği ay-
dınlatabileceği umuduyla, coşkuyla incelemekte; 
tersine olarak da önünde uzanan yol hakkındaki 
arzuları ve endişeleri ardında kalanların anlayışı 
güçlendirmektedir. Geçmiş, bugün ve gelecek, ta-
rihin sonsuz zinciri içinde birbirine bağlıdır.

Edward H. Carr’in bu sözlerine bakılarak,

I. Tarihî olaylar, meydana geldiği dönemin koşul-
larına göre değerlendirilmelidir.

II. Bir olay kendinden önceki olayın sonucu, ken-
dinden sonraki olayın ise nedeni durumunda-
dır.

III. Tarihî olaylar, belli bir mekânda ve zamanda 
gerçekleşir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

D) I ve II E) I ve III

6. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihî olguya ör-
nek gösterilemez?

A) Türkiye’nin çağdaşlaşması

B) İstanbul’un Türk şehri hâline gelmesi

C) Anadolu’nun Türkleşmesi

D) Milliyetçiliğin yayılması

E) Balkan Savaşlarının yaşanması



Tarama Testi

7. Tarihî araştırmalarda tarafsızlığın sağlanabil-
mesi için;

I. olayların birden çok kaynaktan yararlanılarak 
incelenmesi,

II. dinsel ve ulusal duygulara göre hareket edil-
mesi,

III. olayların üzerinden belli bir süre geçmesi

durumlarından hangilerine dikkat edilmelidir?

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

D) I ve II E) I ve III

8. I. Ekonomik gereksinimler

II. İnanç değişiklikleri

III. Kültürel etkileşimler

Yukarıda verilenlerden hangilerinin, dünya mil-
letlerinin takvim kullanımını ve değişimini etki-
lediği söylenebilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

9. Tarihî devirler, tüm dünyayı ilgilendiren önemli ge-
lişmeler ile başlar ve biter.

Bu yargıya göre aşağıdaki gelişmelerden han-
gisi bir çağ açıp bir çağ kapatacak özelliğe sa-
hip değildir?

A) Yazının icadı

B) İstanbul’un Fethi

C) Fransız İhtilali

D) Kavimler Göçü

E) Yerleşik yaşamın başlaması

10. Kök Türklerden kalan Orhun Abideleri’nde, Uy-
gurlardan kalan Karabalgasun Yazıtları’nda ve 
Türk İslam devletlerinden kalan birçok mimari 
eserde bulunan yazıların okunması için aşağı-
daki bilim dallarının hangisinden yardım alın-
malıdır?

A) Paleografya B) Nümismatik

C) Heraldik D) Diplomatik

E) Arkeoloji

11. Selçukluların daha çok ekonomik alanda kul-
lanmak için hazırladıkları Celâli takvimi aşağı-
daki takvimlerden hangisine alternatif olarak 
kullanılmıştır?

A) Rumi B) Miladi C) Hicri

D) Yaradılış E) On iki hayvanlı

12. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, bir-
birleriyle olan ilişkilerini zaman belirterek ve belge-
lerden yararlanarak sebep-sonuç ilişkisi içerisinde 
inceleyen sosyal bilim dalına “tarih” denir.

Bu tanımda tarih biliminin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisine yer verilmemiştir?

A) Kronolojiye yer vermesi

B) Mekânı belirtmesi

C) Geçmişi aydınlatması

D) Nedenselliğe sahip olması

E) Kaynaklardan yararlanması
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Adı : ...................................

Soyadı : ...................................

İnsanlığın İlk İzleri

1. İnsanın geçmişi, sosyal ilişkileri, tabiatla olan mü-
cadelesi ve inançları geçmişten günümüze ulaşan 
izlerin incelenmesi ile öğrenilebilir.
I. Mezarlar
II. Yerleşim yerleri
III. Tapınaklar
Buna göre, numaralanmış yapılardan hangileri 
insanoğlunun geçmiş yaşamı hakkında çıka-
rımlarda bulunulmasına yardımcı olur?

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

2. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılmasında arke-
olojik araştırmalar ile elde edilen araç ve gereçler 
tarihe yardımcı olur.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden han-
gisinin tarih öncesi dönemin aydınlatılmasına 
herhangi bir katkısı olmaz? 

A) Kerpiçten ilkel konutlar
B) Mağaralara çizilen resimler
C) Bireyler arasında yapılan antlaşmalar 
D) Yontulmuş taş aletler
E) Kil vazolar

3. Yazının icadından önce insanoğlunun veri-
mi yüksek tahılları seçmesi ve tahılların sulak 
bölgelerde ekilebileceğini anlaması öncelikle 
aşağıdaki alanların hangisinde gelişmeyi sağ-
lamıştır?

A) Tarım B) Sanat C) Ticaret
D) Avcılık E) Savaş

4. İnsan, geçmiş dönemlerde duygu ve düşünceleri-
ni kil tabletlere, papirüslere, parşömenlere, ahşap 
yüzeylere, kayaların üzerine farklı yazı türlerini 
kullanarak aktarmışlardır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Tarihî devirlere geçilmiştir.
B) İletişim daha kolay hâle gelmiştir.
C) Yazıyı ilk defa Sümerler icat etmiştir.
D) Bilgi kalıcı hâle gelmiştir.

E) İhtiyaçlar farklı şekillerde karşılanmıştır.

5. Uzun yaşam sürecinde doğayı iyi tanımaya başla-
yan insanlar, tarım ürünlerini de kendileri yetiştir-
meye başlamışlardır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
tarımın başlamasıyla insan hayatında görülen 
değişikliklerden biri değildir?

A) Tüketici durumdan üretici duruma geçilmesi
B) Göçebe yaşamın temellerinin sağlamlaştırıl-

ması
C) Özel mülkiyet anlayışının görülmesi
D) Toplumsal sınıf anlayışlarının ortaya çıkması
E) İhtiyaca göre yeni aletlerin yapılması

6. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte; 
I. çeşitli meslek gruplarının oluşması,
II. hukuk kurallarının ortaya çıkması,
III. toplumsal yaşantının gelişmesi
durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söy-
lenebilir?

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

7. İnsan toplulukları arasındaki ilişkilerin geliş-
mesinde ve karşılıklı etkileşimin artmasında;
I. tarım,
II. savaş,
III. ticaret,
IV. avcılık,
V. göç
faaliyetlerinden hangisi diğerlerinden daha et-
kili olmuştur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

8. • Bilgilerimiz güvenilir ve net değildir.
• İsimlendirmede araç ve gereçler belirleyicidir.
• Dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamıştır.
Bu özelliklerin belirleyici olduğu dönem aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Tarihî devirler
B) Milattan sonraki dönem
C) Yazının icadından sonraki dönem 
D) Tarih öncesi dönemler 
E) İlk Çağ



İnsanlığın İlk İzleri 

9. I. İlk köy yerleşmesi

II. İlk şehir yerleşmesi

Numaralanmış gelişmelerin ilk defa görüldüğü 
yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

I II
A) Çayönü İkiztepe

B) Çayönü Çatalhöyük

C) Çatalhöyük Çayönü

D) Hattuşaş Sakçagözü

E) Çatalhöyük Alacahöyük

10. • Günümüzde “UNESCO Dünya Mirası Liste-
si”nde yer alır.

• Orta Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri-
dir.

• Anadolu’da yazıdan önceki dönemi yansıtır.

• Arkeolog J. Mellaart tarafından ortaya çıkarıl-
mıştır.

Bazı özellikleri verilen yerleşim yeri aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Çayönü B) Kültepe C) Alacahöyük

D) Çatalhöyük E) Cafer Höyük

11. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda topra-
ğın en alt katmanından en üst katmanına doğru 
bulunan kalıntılar aşağıda gösterilmiştir.

Yontulmuş taş parçaları

Çanak çömlek parçaları

Tunçtan heykeller

Demir silahlar

Mühür

Bu yerleşim yerindeki insanlarla ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Tarih öncesi devirleri sırasıyla izlemişlerdir.

B) Farklı toplumlarla etkileşimde bulunmuşlardır.

C) İlkel aletler yapmışlardır.

D) Tarihî çağlara geçmişlerdir.

E) Ateşi kullanmışlardır.

12. Tarih öncesi dönemlerin adlandırılmasında;

I. kullanılan araç ve gereçlerin durumu,

II. insanoğlunun bilgi birikimleri,

III. önemli toplumsal olaylar

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

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

D) I ve II E) I ve III

13. İstanbul’da bulunan ve günümüzden 270 bin-
390 bin yıl önce ilk insanların yerleştiği tespit 
edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beldibi Mağarası

B) Yarımburgaz Mağarası

C) Karain Mağarası

D) Kuldara Bölgesi

E) Cafer Höyük

14. Büyük şehirlerin ve devletlerin kurulması;

I. ihtiyaçların daha kolay karşılanması,

II. yerleşim alanlarının genişlemesi,

III. toplumsal yaşamın düzenlenmesi

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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


