
İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-2 
 
 
1.   İlk oluşturulan uygarlık merkezlerinin genellikle ırmak, 

göl ve deniz kenarlarında yer alması; 
        I.  tarımsal faaliyetlerin, ekonomide önemli bir yere 
            sahip olduğu 

II. denizcilik ve deniz ticareti ile uğraşıldığı 
III. su kenarlarının savunmaya elverişli yerler olduğu 
IV. şehir kültürünün oluşmaya başladığı 
yargılarından hangilerini kuvvetlendirmektedir? 
 
A) I ve II B) III ve IV C) II ve IV 

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

2.   Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlık Sümerlere aittir. 
Birbirlerinden bağımsız şehir devletleri halinde yaşayan 
Sümerler yazıyı kullanmışlar ve yazılı eserler ortaya 
koymuşlardır. Buna göre;  

       I.  merkeziyetçi bir yönetim oluşturamamışlardır, 
II. İlkçağ'ı yaşamışlardır, 
III. güçlü bir ordu oluşturmuşlardır, 
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

3.   Mısır'da hükümdarlar "Firavun" olarak isimlendirilmiş ve bu 
firavunlar tanrı olarak kabul edilmişlerdir. 
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu ileri 
sürülebilir? 
A) Hükümdarlığın kutsallaştırılmasına 
B) Devlette feodal bir anlayış oluşturulmasına 
C) Ölümden sonraki yaşam inancının ortadan kalkmasına 
D) Hakimiyet mücadelelerinin artmasına 
E) Hükümdar yetkilerinin kısıtlanmasına 

 
4.   Mısırlılar tarımsal faaliyetlerini bir düzene koymak ve 

üretimlerini artırmak amacıyla Nil Nehri'nin hareketlerini 
periyodik olarak kaydetmişlerdir. 
Bu durum Mısır'da aşağıdaki alanların hangisinde 
gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır? 
 
A) Edebiyat - Heykeltıraşlık 
B) Mimari - Hukuk 
C) Din - Yazı 
D) Astronomi - Matematik 
E) Hukuk - El sanatları 

 
5.   İlkçağ'da görülen; 
       I. Frigler'in, kayaları oyarak yüzeyleri ev şeklinde birçok   
          odadan oluşan binalar yapmaları 

II. Hitit krallarının, tanrılarına hesap vermek amacıyla 
Anal adı verilen yıllıklar oluşturmaları 

III. Mısırlıların Nil'in hareketlerinden yola çıkarak 
Miladi Takvim'in temellerini atmaları 

IV. Yunanlıların, en büyük tanrı Zeus adına dört yılda 
bir olimpiyatlar düzenlemeleri 

gibi çalışmalardan hangileri dinsel inanışın toplumsal 
yaşam üzerindeki etkisine kanıt olarak gösterilebilir? 
 
A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV 

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

6.   Mısır' da hukuk anlayışı, Mezopotamya kadar gelişmemiştir. 
Devlet yönetiminin kutsallaştırılması bu durumun temel 
nedenini oluşturmuştur. Buna göre; 
I. firavunun tanrı olarak görülmesi 
II. firavun emirlerinin dini emir olarak kabul edilmesi 
III. firavunlar için piramitler inşa edilmesi 
gelişmelerinden hangileri yukarıdaki açıklama ile 
ilgilidir? 
 
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III 

D) I ve II E) I, II ve III 
 
7.  Mezopotamya Uygarlığı olan Sümerler, site adı verilen 

şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Her sitenin 
başında Patesi adı verilen başkral, başrahip ve başyargıç 
unvanlarına sahip bir kişi bulunurdu. Patesiler siteyi 
tanrı adına yönetirlerdi. Buna göre Sümerlerle ilgili 
olarak;  
I. merkezi otorite güçlüdür,  
II. laik devlet anlayışı egemendir,  
III. Patesiler dini ve siyasi yetkiyi ellerinde tutmaktadırlar, 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III 

D) I ve II   E) II ve III 
 
8.   Mısır'da meydana gelen; 

I. Miladi Takvim'in icadı 
II. hiyeroglif yazısının kullanılması 
III. geometri biliminin gelişmesi 
IV. tarımın gelişmesi 
V. tıp biliminin gelişmesi 
gibi faaliyetlerden hangilerinde Nil Nehri etkili ol-
muştur? 
 
A) II, III ve IV      B) I, III ve IV      C) III, IV ve V  
                D) I, II ve III      E) II, IV ve V 

 
9. İlkçağ'da Yunan dünyasında her dört yılda bir olimpi-

yatlar düzenlenmiş ve bu olimpiyatlara Ege'nin her 
tarafından Yunan kökenli kavimler katılmıştır. 
Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
 
A) Yunan dünyasında siyasal birlik kurulması 
B) Demokrasi kültürünün gelişmesi 
C) Merkezi yönetimlerin eski önemini kaybetmesi 
D) Kültürel etkileşimin hızlanması 
E) Ticaretin gelişmesi 

 
10. İbraniler, Musevilik dininin sadece kendilerine gönde-

rildiğine inanmış ve bu dini yayma gereksinimi hisset-
memişlerdir. Kendilerinin üstün olduğu anlayışı ile de 
kendilerini diğer toplumlardan soyutlamışlardır. Bu 
durumun;  

     I. dışa kapalı bir toplum yapısının oluşması 
II. diğer toplumlardan pek fazla etkilenilmemesi 
III. merkezi bir devlet oluşturulması 
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu ileri 
sürülemez? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 
D) II ve III E) I ve III 

 



11. Anadolu'da kurulan Lidyalılar, parayı icat ederek eko- 
nomik alanda ciddi gelişmeler kaydetmişlerdir. 
Paranın icat edilmesinin aşağıdakilerden hangisine 
bir etkisi olduğu söylenemez? 
 
A) Ticaretin gelişmesine 
B) Etkileşimin hızlanmasına 
C) Kral Yolu'nun yapılmasına 
D) Ticaret faaliyetlerinin kolaylaşmasına 
E) Monarşilerin kurulmasına 

 
12. Hindistan'da oluşturulan Kast Sistemi, toplumda birlik ve 

beraberliğin oluşmasını engellemiş ve insanlar arasında 
eşitsizliğe neden olmuştur. Bu duruma; 
I.  toplumun kesin sınıflara bölünmesi 
II.  bir sınıftan diğerine geçişin olmaması 

     III. dini faaliyetlerin rahipler tarafından yürütülmesi 
yargılarından hangileri sebep olarak gösterilebilir? 
 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 
D) II ve III E) I, II ve III 

 
13. Hititlerde, devleti ilgilendiren önemli meselelerde soylulardan 

oluşan Kurultay Meclisi toplanır ve karar verirdi. Bu durum;  
       I. devlet yönetiminin kutsallaştırılması 

II. hükümdar yetkilerinin kısıtlanması 
III. federal yönetim şeklinin oluşması 
durumlarından hangileri ile ilgilidir? 
 
A) Yalnız II  B) II ve III   C) I ve III 

D) I ve II   E) I, II ve III 
 
14. Yunan dünyasında Atina'da, halk temsilcilerinden oluşan bir 

meclis yönetim faaliyetlerine katılmıştır. Bu durum; 
I. sınıfsal farklılıkların olmadığı  
II. halk iradesine önem verildiği  
III. hukuksal alanda gelişmeler yaşandığı 
gibi yargılardan hangilerine kanıttır? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
 
15. Hititlerde halk; soylular, hürler, namralar ve köleler olmak 

üzere sınıflara ayrılmıştır. Bu durum; 
        I. halk arasında eşitsizlik olduğu 

II. toplumun her kesiminin özgür olmadığı 
III. kölelerin zamanla özgür bırakıldığı 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 
16. İlkçağ'da Yunanistan'ın; 

- dağlık olması 
- tarım ve yerleşme yerlerinin kısıtlı olması 
- nüfus artışının yaşanması 
gibi özelliklere sahip olmasının aşağıdakilerden 
hangisine neden olduğu ileri sürülebilir? 
 
A) Bilim ve felsefenin gelişmesine 
B) Demokratik faaliyetler yaşanmasına 
C) Kolonicilik faaliyetlerine 
D) Yönetimin değişmesine 
E) Savaşçı bir toplumun oluşturulmasına 

17. Urartular, mezarlarını oda biçiminde yapmışlar ve ölüleri, 
sevdikleri eşyaları ile birlikte gömmüşlerdir. 
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt niteliği taşır? 
 
A) Mimari alanda çevre toplumlardan etkilendiklerine 
B) Savunmaya önem verdiklerine 
C) Sanatsal faaliyetlerde bulunduklarına 
D) Göçebe bir toplum olduklarına 
E) Ahiret inancına sahip olduklarına 

 
18. Ahiret inancına sahip Mısırlılar, bedenin bozulmaması amacıyla 

ölüleri mumyalamışlar ve ölüler için anıt mezarlar 
yapmışlardır. 
Bu durum Mısırlıların aşağıdaki alanların hangilerinde 
gelişme göstermelerine sebep olmuştur? 
 
A) Bürokrasi - Yasa hazırlayıcılığı 
B) Tıp - Mimari 
C) Savaş - Merkezi krallık 
D) Bilim - Felsefe 
E) Ticaret - Tarım 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


