
TARİHE GİRİŞ-3 
 
 
1.  Toplumların her türlü siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik     
     faaliyetleri tarih biliminin kapsamı içerisinde yer alır.     
     Buna göre; 
     I.   Mısır Uygarlığı'nda ahiret inancı nedeniyle mumya- 

      cılık ve tıp biliminin gelişmesi 
    II.  Ortaçağ'da Haçlı Seferleri ile doğu-batı toplumla 

      rının kültürel ve sosyal alanda etkilenmeleri 
    III. Fenikelilerin tarihte ilk alfabeyi oluşturmaları 
    gibi gelişmelerden hangileri tarih biliminin incelediği     
    konular içerisinde yer alır? 
 
     A) Yalnız I  B) I ve II C) I ve III 

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

3.   Tarihi olaylarla ilgili olarak; 
I.  olayların etkileri kısa sürelidir, 

 II. olayların açıklamasında kesin kanunlar yoktur, 
III.  olaylar tek bir nedene dayandırılamaz, 

        IV.  olaylarda neden - sonuç ilişkisi vardır, 
       V. olaylar tekrar edilemezler, 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
 
A) Yalnız I B) II ve IV C) I ve V 

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

2.  Tarih bilimi diğer bilim dallarından farklıdır. Fizik, kimya      
      dallarında herhangi bir olay laboratuar koşullarına alınıp         
      rahatlıkla incelenebilir; fakat aynı şey tarihsel olaylar için  
     geçerli olamaz. 

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Tarihin, tekrarlardan ibaret olmaması 
B) Olayların zamanının tam tespit edilememesi 
C) Olaylardaki kişilerin her zaman farklı olması 
D) Deney ve gözlem metodunun her zaman sağlıklı 
    sonuçlar doğurmaması 
E) Olayların yerinin tespit edilememesi 
 

5.   Tarihi olaylar incelenirken ve açıklanırken objektif olunmalıdır. 
       Kişisel düşünceler, inançlar, kültürel özellikler yapılan  
      değerlendirmelere katılmamalıdır. Buna göre;  

I.  olayla ilgili değişik kaynaklara başvurulması 
II. olayın üzerinden belli bir sürenin geçmesinin         
    beklenmesi 
III. sadece kendi milli tarihine dayalı çıkarımlar yapılması 
IV. olayların belgelerle kanıtlanması 
yargılarından hangileri objektifliği sağlayan özellik-
lerden değildir? 
 
A) Yalnız III       B) Yalnız IV       C) I ve III 
             D) II ve III     E) I ve IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Bir bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda bu    
      bölgenin Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşadığı ve     
      Tarihi Çağlar'a geçtiği saptanmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölge için 
söylenirse yanlış olur? 
 
A) Tarihsel gelişimlerini tarihsel sürece uygun yaşamış-    
    lardır. 
B) Kullanılan ilk maden bakırdır. 
C) Yerleşik yaşama geçmişlerdir. 
D) Yazıyı kullanmışlardır. 
E) Farklı toplumlarla kültürel etkileşim içerisinde ol 
    muşlardır. 
 

7.   Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını,   
medeniyetlerini, birbirleriyle yaptıkları savaşları ve 
barış antlaşmalarını, jeopolitik konumun halk üzerindeki 
etkilerini, yer ve zaman göstererek neden - sonuç 
ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır. 
Tarihin yukarıdaki tanımında aşağıdaki yardımcı 
bilim dallarının hangisinden bahsedilmemiştir? 
 
A) Kronoloji        B) Nümizmatik       C) Paleografya 
           D) Diplomasi         E) Coğrafya 
 

8.   Tarih, çağlara ve dönemlere ayrılarak incelenmektedir.   
      Bu durum; 

I.  tarih öğrenimini kolaylaştırmak 
II.  araştırma faaliyetlerini kolaylaştırmak 

      III. geçmişteki olayların günümüzdeki olaylarla karşılaş-      
           tırmak 

gibi yargılardan hangileriyle açıklanamaz? 
 
A) Yalnız I        B) Yalnız III    C) I ve II 
              D) I ve III     E) II ve III 
 

9.   Tarih Öncesi Dönemler, insanların kullanmış oldukları   
      araç ve gereçlerin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.   
      En eski döneme ait eşyalar, diğer dönemlere ait  
      eşyalara oranla toprağın daha alt katmanlarında yer   
      almaktadır. 

Tarih Öncesi Devirleri, tarihsel sürece uygun yaşa-
mış bir bölgede araştırma yapan bir arkeolog, sıra-
sıyla aşağıdaki alet türlerinden hangilerini bulur? 
 
A) Taş, toprak, maden 
B) Toprak, taş, maden 
C) Taş, maden, toprak 
D) Maden, toprak, taş 
E) Maden, taş, toprak 
 

10. Tarih Öncesi Çağlar'ı, tarihsel sürece uygun olarak     
       yaşayan bir topluluk için; 

I. ilk yaşadıkları çağın Eski Taş Çağı olduğu 
II. madenlerden ilk olarak demirin kullanıldığı 
III. seramik yapımının başka toplumlardan öğrenildiği 
yargılarından hangileri geçerlilik taşımaktadır? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II    C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 

 
 
 



11.Tarihi olayların araştırılmasını kolaylaştırabilmek için 
tarih; zamana, konuya ve mekana göre sınıflandırılmıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi konularına göre 
tarih kapsamının dışında kalır? 
 
A) İslam Tarihi 
B) Kültür - Uygarlık Tarihi 
C) Orta Çağ'da Avrupa Tarihi 
D) Siyasi Tarih 
E) Sanat Tarihi 
 

12. - Maden Devri ilk olarak Anadolu'da başlamıştır.  
     - Tarihi Devirler ilk olarak Mezopotamya'da yaşanmıştır. 

Sadece bu bilgilere göre; 
I.  toplumların aynı zaman diliminde ayrı çağları ya-
şadıkları 

II. yazının ilk olarak Mezopotamya Uygarlıkları'nda 
 görüldüğü 

III. Anadolu Uygarlıkları'nın her zaman ileri olduğu 
yargılarından hangilerine ulaşılır? 
  
A) Yalnız II B) Yalnız III     C) II ve III 

D) I ve II    E) I ve III 
 
13. Eski bir yerleşme yerinde yapılan arkeolojik çalışmalar 

sonucunda bu bölgede, Yontma Taş ve Cilalı Taş De-
virleri'nden sonra Demir Devri'ne geçildiği anlaşılmıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kuvvetlendir-
mektedir? 
 
A) Cilalı Taş Devri'nde başka toplumlardan etkilenmiş-

lerdir. 
B) Tarihsel gelişmeleri, tarihsel sürece uygundur. 
C) Dışa kapalı bir kültürel yapıya sahiptirler. 
D) İlkçağ 'ı yaşamışlardır. 
E) Çevre uygarlıklardan ileri seviyededirler 

 
14. Yontma Taş Devri insanları mağaralarda yaşamış, 

geçinmek için avcılık ve toplayıcılıkla 
uğraşmışlardır. Kadınlar toplayıcılık, erkekler 
avcılıkla uğraşmışlar ve ilk araçlarını taştan 
yapmışlardır. 
Buna göre Yontma Taş Devri için aşağıdakilerden     
hangisi söylenemez? 
 
A) Göçebe yaşantıya sahip olunduğu 
B) Üretici toplum yapısı oluşturulamadığı 
C) Tarım alanlarına yakın yerlerde yaşandığı 
D) Cinsiyete dayalı bir iş bölümünün var olduğu 
E) Doğaya bağımlı bir hayat sürdürüldüğü 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Tarihi olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi bulunur. 
Önceki olayın sonuçları, kendinden sonra gelen olayın 
nedenlerini oluşturur. Buna göre; 
I. paranın icadı - ticaret faaliyetlerinin kolaylaşması 

     II. takvimin icadı - zamanı tespit etme ihtiyacının   
         karşılanması 

III. Kavimler Göçü - Avrupa'nın toplumsal ve siyasal 
alanda önemli değişikliklere uğraması 

IV. yerleşik hayata geçilmesi - avcılık ve toplayıcılık 
ekonomisinin gelişmesi 

yargılarından hangileri yukarıdaki açıklama doğ-
rultusunda değildir? 
 
A) Yalnız II  B) Yalnız IV  C) I ve III 

D) II ve IV  E) II ve III 
 
16. İnsan toplulukları tarafından meydana getirilen ve bir 

daha tekrar etmeyen gelişmeler "Olay" olarak tanım-
lanmaktadır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olay değildir? 
 
A) İstanbul'un Fethi 
B) III. Selim'in öldürülmesi 
C) Yüzyıl Savaşları 
D) Fransız İhtilali 
E) Anadolu'nun Türkleştirilmesi 
 

17. Cilalı Taş Devri'nde; 
- tarımsal hayat başlamış, 
- ilk meskenler inşa edilmiş, 
- ihtiyaç fazlası ürünler satılmış, 
- topraktan kap - kaçak yapılmıştır. 
Buna göre Cilalı Taş Devri'nde aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleştiğine dair bir kanıt belirtilme-
miştir? 
 
A) Seramik yapımının başladığına 
B) Yerleşik hayata geçildiğine 
C) Üretici konuma geçildiğine 
D) Ticaretin başladığına 
E) Yazılı hayata geçildiğine 
 

18. Bir tarihi olayın doğru olarak tespit edilebilmesi 
ve objektif olarak değerlendirilebilmesi; 
I. belgelerle kanıtlanması 
II. olayın meydana geldiği dönemin şartlarının dikkate 

alınması 
III. olayın üzerinden fazla zaman geçmemesi 
IV. olayın diğer toplumlarda da aynı şekilde gerçekleş- 

mesi 
yargılarından hangilerine bağlıdır? 
 
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV 

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


