
İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-3 
 
 
1.  - Fenikelilerin bulduğu alfabe İyon, Yunan ve Romalılar     

tarafından geliştirilmiş, böylece günümüzdeki Latin 
alfabesi ortaya çıkmıştır. 

- Mısırlıların icat ettiği Güneş yılı takvimi önce Romalılar,     
  ardından da Papa XIII. Gregor tarafından geliştirilmiş,    
  böylece günümüzdeki Miladi Takvim ortaya     
 çıkarılmıştır. 
Bu durum; 
I.  uygarlık eserlerinin tek bir topluma mal edilemeyeceği 
II. buluşların, çeşitli toplumların katkıları sonucunda 

günümüzdeki şeklini aldığı 
III. Mısır ve Fenikelilerin deniz ticaretiyle ilgilendikleri 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
 
2.  Yargı: Toplumsal ihtiyaçlar çeşitli buluşların meydana 

getirilmesine sebep olmaktadır.  
     Durum: Çin uygarlık tarihi incelendiğinde, temel 

sayılan bazı buluşların Çin'de ortaya çıktığı görülmektedir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
 
A) Yönetim yapısının demokratik olması 
B) İnsanların üretici olması 
C) İlk defa onların ihtiyaç hissetmesi 
D) Başka uygarlıklardan her alanda etkilenmesi 
E) Savunmaya elverişli bir bölgede kurulması 

 
3. Türkler ilk olarak 12 Hayvanlı Takvim'i, İslamiyet'in 

kabulünden sonra Hicri Takvim'i, daha sonra sırasıyla 
Celali, Rumi ve Miladi Takvim'i kullanmışlardır. 
Sadece bu bilgilere göre Türklerle ilgili; 
I. İslamiyet'le birlikte takvimlerini de değiştirdikleri 
II. sadece tek bir takvime bağlı kalmadıkları 
III. ilk takvim çalışmasını yaptıkları 
IV. değişik toplumlardan etkilendikleri 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
 
A) Yalnız III B) I ve II C) II ve IV 

D) II ve III E) I ve III 
 
4.   İlkçağ'da; 

- Fenikelilerin, tarım arazilerinin azlığı sebebiyle deniz 
ticaretiyle 

- Frigler'in, verimli topraklara sahip olmaları sonucun 
da tarımla 

- Urartular'ın, zengin maden yataklarına sahip olmaları 
sonucunda madencilikle 

uğraşmaları; 
I. toplumların uğraş alanlarını belirleyen en önemli 

faktör coğrafi koşullardır, 
II. toplumların, kültür-medeniyet alanında ortaya 

koydukları ürünlerin coğrafi koşullarla yakın i- 
lişkisi vardır, 

III. İlkçağ toplumları uğraş alanlarını ihtiyaçlarına göre 
belirlemişlerdir, 

yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterile-
bilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

5.   İlkçağ toplumlarının bazılarında mezarların ev, oda 
biçiminde yapıldığı ve içine değerli eşyaların konulduğu 
görülmektedir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
A) Mimariye büyük önem verdiklerinin 
B) Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inandıklarının 
C) Madencilikte ve eşya yapımında ilerlediklerinin 
D) Yerleşik kültürün tüm özelliklerini yansıttıklarının 
E) Toplumda dayanışma duygusunu geliştirdiklerinin 

 
6.  - Anadolu'nun batısında dar bir coğrafyada kurulan 

İyonlar'm kolonicilik faaliyetlerine yönelmesi 
- Kuzey Mezopotamya'da yaşayan Asurlar'm kara 
ticaretine yönelmesi 

- Doğu Anadolu'da yaşayan Urartular'ın madencilik 
ve hayvancılığa yönelmesi 

gibi gelişmelere bakılarak; 
I. bulunulan coğrafya, insan faaliyetlerini doğrudan 

etkiler, 
II. toplumların gelişmişlik seviyeleri birbirlerinden 

farklıdır, 
III. toplumların yaşam şekilleri birbirlerinden farklıdır 
yargılarından hangileri ileri sürülebilir? 
 
A) Yalnız I B) I ve III  C) I ve II 

  D) II ve III   E) I, II ve III 
 
7.   Hitit yasalarında; 

- çalınan malın bedelinin çalana ödetilmesi 
- kölelere mülk edinme hakkının verilmesi 
evlenen kadının mirastan pay alamaması 
gibi özellikler vardır. Buna göre; 
I. köle haklarında gelişmeler olduğu 
II. kadın-erkek eşitliğinin olmadığı 

III. mülkiyetin güvence altına alınmaya çalışıldığı 
yargılarından hangilerine ulaşılır? 
 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
 
8.   Hammurabi Kanunlarında yer alan; 

- bir tapınaktan veya hükümdar hazinesinden hırsızlık 
yapanın cezası ölümdür, 

- babasını döven evladın eli kesilir, 
- bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır, 
maddelerine bakılarak; 
I. kişi hakları yasa güvencesi altındadır, 

II. hukuk kuralları kısasa kısas niteliktedir, 
III. toplumda adalet anlayışı gelişmemiştir, 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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



9.   Mısır'da şehir devletlerinin birleştirilmesi yoluyla ilk siyasi 
birlik M.Ö. 3000 yılında kral Menes tarafından gerçekleştirilmiş 
ve bu birlik M.Ö. 525 yılma kadar sürmüştür. 
Mısır Uygarlığının bu kadar uzun süre varlığını 
koruyabilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
 
A) Savunmaya elverişli bir coğrafyada bulunması 
B) Yönetimin kutsallaştırılarak firavunlara tam yetki 

verilmesi 
C) Güçlü bir donanma oluşturularak Akdeniz'e egemen 

olunması 
D) Ordularının savaşa sürekli hazır tutulması 
E) Ekonomilerinin tarıma dayalı olması 

 
10. Hititlerde; 

- soylulardan oluşan bir Pankuş Meclisi oluşturulması 
- kadın haklarına önem verilerek ilk Medeni Kanun'un 
hazırlanması 

- Mısır ile Kadeş Antlaşması'nın imzalanması 
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesi 
olamaz? 
 
A) Yönetimde demokratik özellikler bulunduğunun 
B) Soyluların yönetimde etkili olduklarının 
C) Toplumsal alanda dayanışmaya önem verildiğinin 
D) Çevre uygarlıklarla siyasi ilişkiler kurulduğunun 
E) Yönetimde tüm yetkinin sadece hükümdara ait olduğunu 
 

11. İyonlardaki; 
I. şehir devletleri halinde yaşayarak özgürlük ortamı 

oluşturmaları 
II. site yöneticilerinin bilimle uğraşanları desteklemeleri 
III. çok tanrıcılığı benimsemeleri 
IV. ticaret sayesinde diğer uygarlıklarla etkileşime 

girmeleri 
gibi özelliklerden hangileri bilim ve felsefe alanında 
gelişmelerinde etkili olmamıştır? 
 
A) Yalnız III B) II ve IV C) I ve II 

D) III ve IV E) I ve III 
 
12. Hindistan'da, toplumu sınıflara bölen ve bir sınıftan diğerine 

geçişi imkansız kılan, Kast Sistemi adı verilen bir sistem 
gözümüze çarpmaktadır. 
Bu sistemin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu ileri 
sürülemez? 
A) Toplumda eşitsizlik olmasına 
B) Toplumsal bütünlüğün oluşmamasına 
C) Halk arasında dayanışma olmasının engellenmesine 
D) Tarımsal faaliyetlerin gerilemesine 
E) Birbirinden farklı toplumsal sınıflar oluşmasına 

 
13. İlkçağ'da İyonya'da; 

- Hipokrat, tıp alanında 
- Heredot, tarih alanında 
- Pisagor, matematik alanında çalışmalar yapmıştır. 
Buna göre İyonya bölgesi ile ilgili; 
I. bilimsel çalışmalar yürütüldüğü 

 II. farklı dallarda bilim adamlarının yetiştiği 
III. önemli bir bilim merkezi olduğu 
yargılarından hangilerine ulaşılır? 
 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

14.  Hıristiyanlık dini ilk olarak Roma topraklarında ortaya çıkmıştır. 
Başlangıçta Romalılar bu dinin yayılmasını engellemeye 
çalışmışlar; hatta Hıristiyanları katletmişlerdir. Fakat, bu 
yayılmayı durduramayınca M.S. 313 Milano Fermanı ile 
Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. Buna göre; 

       I.  Hıristiyanların dinlerini yaymakta zorluklarla karşılaştıkları 
        II.  Milano Fermanı'nın Hıristiyanlığın kabul edilmesinde etkili    
           olduğu 
         III. ilk tek tanrılı inancın Romalılarda görüldüğü 

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

D) I ve III E) II ve III 
 
15. Roma'da M.Ö. VI. yüzyılın sonlarına doğru; 

- senato oluşturulmuş 
- halk yönetime katılmaya başlamış 
- halkın benimsemediği kişiler yönetime gelememiştir. 
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt sayı-
labilir? 
 
A) Roma sınırlarının genişlediğine 
B) Halk iradesine dayalı bir yönetim oluşturulduğuna 
C) Senato'nun yetkilerinin kısıtlandığına 
D) Roma Uygarlığı'nın tüm Akdeniz çevresine yayıldığına 
E) Monarşik düzenin etkinliğini artırdığına 

 
16. İlk tek tanrılı din, İbrani toplumunda görülen Musevilik olmasına      
      rağmen bu din, Hıristiyanlık ve İslamiyet kadar yayılmamıştır. 

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi-
dir? 
 
A) İbrani Devleti'nin kısa sürede yıkılması 
B) Tarih boyunca baskı ve şiddete maruz kalınması 
C) Nüfus olarak azınlıkta kalmaları 
D) Museviliğin, Orta Doğu'da ortaya çıkması 
E) Musevilerin bu dinin sadece kendilerine gönderildiğine 

inanmaları 
 
17. Mısırlılar önceleri Nom adı verilen şehir devletleri halinde 

yaşamışlar, ardından birleşerek krallığa dönüşmüşlerdir. 
  Buna göre Mısır Uygarlığı ile ilgili;  
   I. zamanla merkeziyetçi yapının oluşturulduğu  
  II. hukuk alanında gelişmeler kaydedildiği  
 III. sosyal alanda eşitlik sağlandığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I B) I ve II    C) I ve III 

D) II ve III  E) I, II ve III 
 
18. Büyük İskender MÖ. 334 yılında Doğu'ya doğru yayılmak 

amacıyla ordusuyla sefere çıkmış ve bu seferde yanında bilim 
heyetini de götürerek fethedilen bazı Orta ve Yakın Doğu 
kentlerinde önemli akademiler kurmuştur. Buna göre;  

      I. bilime önem verildiği 
II. seferlerin sadece askeri sonuçlar doğurmadığı 
III. imparatorluk aşamasına geçildiği 
yargılarından hangilerine ulaşılır? 
 
A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II 

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


