
TARİHE GİRİŞ-1 
 
 
1. Tanım: Geçmişteki insan topluluklarının ekonomik 

uğraşlarını, aralarındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek 
neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen ve kaynaklara 
dayalı olarak açıklayan bilime "Tarih" denir.  

      Durum: M.S. VII. ve X. yüzyıllar arasında yaşamış olan 
Hazarlar, sınırları içerisinde dinsel bir hoşgörü ortamı 
yaratmışlardır. Bunun sonucunda halk içerisinde isyanlar 
görülmemiş, barış ortamı oluşmuştur. Uzak Doğu'yla 
yapılan ticari faaliyetler de ülkenin refah seviyesini 
artırmıştır. 
Yukarıdaki tanımda yer alan unsurlardan hangisine durum 
kısmında değinilmemiştir? 
 
A) Yer     B) Zaman          C) Sebep - Sonuç 

             D) Ekonomik faaliyet     E) İnsan ilişkileri 
 
2.   Tarihi olayların araştırılmasında uyulması gereken  

şartların başında belge tespiti gelmektedir. 
Buna göre;  
I. olayları kanıtlama zorunluluğu  
II. doğa olaylarının gelişiminin incelenmesi  
III. yazısız belgelerin daha önemli olması 
yargılarından hangileri bu durumla ilgilidir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 
3.     I. Toplumlarda hoşgörü duygusunu geliştirmesi  
       II. Toplumların geçmişteki hatalara düşmesini önlemesi 

III. Geçmişle bugün arasında köprü kurması 
         IV. Gelecekte meydana gelebilecek olayları belirtmesi 
       V. Tekrar edebilen olayların tespit edilmesi 

Yukarıdaki özelliklerden hangileri tarihin toplumlara 
sağladığı faydalar arasında yer almaz? 
 
A) I ve II    B) III ve IV      C) II ve III 

                     D) I ve V              E) IV ve V 
 
4.   Tarih biliminin konusu, insan ve insan faaliyetleridir. Buna 

göre; 
I. toplumların yerleşik hayata geçmesi 
II. insanların doğaya hakim olmaya çalışması 
III. yazının icat edilmesiyle Tarihi Çağlar'a girilmesi 
yargılarından hangileri tarih biliminin konusuna girer? 
 
A) Yalnız I   B) Yalnız III        C) II ve III 

D) I ve III     E) I, II ve III 
 
5.   Tarih bilimini diğer bilim dallarından ayıran en büyük fark, 

olayların araştırılmasında deney ve gözlem metodunun 
kullanılamamasıdır. Bundan dolayı tarihte kesin kurallar yoktur. 
Bu durum; 
I. olayların neden-sonuç ilişkisi içerisinde meydana 

gelmesi 
 II. olaylarla ilgili birden fazla kaynağa başvurulması 
III. olayların tekrarlanamaması ve yeni buluntularla, 

olayla ilgili yargının değişebilmesi 
yargılarından hangileriyle alakalıdır? 
 
A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) Yalnız III 

D) I ve II  E) I ve III 

6.   Bir bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda yerin en 
alt katmanından yukarıya doğru sırasıyla; taştan yapılmış 
baltalara, topraktan yapılmış seramiklere ve kil tabletlere 
rastlanmıştır. Buna göre bu bölge için;  

       I. İlkçağ'ı yaşayan toplumlarla etkileşim içerisindedir, 
II. tarihsel gelişmeleri tarihsel sürece uygundur, 
III.topraktan faydalanmışlardır, 
gibi genellemelerden hangileri yapılabilir? 
 
A) Yalnız I B) I ve II        C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
 
7.   "Tarihi bilgiler; kesin ve değişmez bilgiler değildir." 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu açıklamayı des-
tekler niteliktedir? 
 
A) Yeni belge ve bilgiler eski bilgileri değiştirebilir. 
B) Tarihi olay objektif bir biçimde değerlendirilmelidir. 
C) Yerli kaynaklar gibi yabancı kaynaklara da başvu-

rulması, kesin sonuçlar elde edilmesini sağlar. 
D) Tarihi olaylar mutlaka belgelere dayandırılmalıdır. 

      E) Tarihte yer ve zaman kavramı son derece önemlidir 
 
8.   Bir tarihi olayın değerlendirilmesinde; 

I. olayı, meydana geldiği dönemin şartlarına göre de-
ğerlendirmek 

II. olayı, günümüzdeki bazı önemli olaylarla karşılaş- 
tırmak  

III. olayı, farklı kaynaklara dayanarak incelemek          
 

yargılarından hangilerine önem verilmesi objektif   
bir yaklaşım sergilenmesini sağlar?  

 
A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) I ve II     

                     D) I ve III                 E) II ve III 
 
9.   I. Olayların meydana geldiği dönemlerde yazılan her 

    türlü belgeye ana kaynak denir.  
II. Ana kaynaklardan yararlanılarak yazılan eserlere ise     
     ikinci el kaynak denir. 
Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi 
doğrudur? 
 
A) İkinci el kaynaklar çoğunlukla yanlış bilgiler içerir. 
B) Ana kaynaklar yazılırken ikinci el kaynaklardan da 

faydalanılır. 
C) İkinci el kaynaklar, ana kaynakların izlerini taşır. 
D) Aynı olayı anlatan kaynaklar aynı kişiler tarafından 

yazılmıştır. 
E) Ana kaynakların güvenilirliği zayıftır. 

 
10. Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlar'ın günümüze yaklaştıkça 

sürelerinin kısaldığı görülür. 
Aşağıdakilerden hangisinin bu durum üzerinde et-
kisi olduğu söylenemez? 
 
A) Toplumlararası iletişimin hızlanması 
B) Toplumsal gelişmenin yavaşlaması 
C) Ticari faaliyetlerin hızlanması 
D) Teknolojinin hızla gelişmesi 
E) Toplumlararası rekabetin artması 

 
 
 



11. Tarihi olaylar mutlaka neden-sonuç ilişkisi içerisinde 
incelenmelidir. 
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde neden-sonuç 
ilişkisi yoktur? 
 
A) Bilimsel düşüncenin gelişmesi - Kilise'nin güç 

kaybetmesi 
B) Sanayi Devrimi - Sömürgeciliğin hız kazanması 
C) Barutun ateşli silahlarda kullanılması - Derebeyliğin 

yıkılması 
D) Fransız İhtilali - İmparatorlukların dağılmaya baş- 

laması 
E)Reform Hareketleri - Krallıkların güç kaybetmesi 

 
12. Tarih Öncesi Çağlar'dan, Tarihi Çağlar'a geçiş dönemi 

toplumdan topluma farklılık gösterir. Bu duruma 
neden olarak;  

     I.  toplumların inanış biçimleri 
II. toplumların yazıyı farklı zamanlarda kullanmaları 
III. bilimsel çalışmaların önemsenmemesi 
yargılarından hangileri gösterilebilir? 
 
A) Yalnız I    B) Yalnız II        C) I ve II 

                     D) I ve III                 E) II ve III 
 
13. Yaşanan olaylar doğrudan tarihi bilgi ve kaynak olarak       
     değerlendirilmezler. Bu olayların üzerinden belli bir     
     sürenin geçmesi beklenir. Bu durum;  
     I.  objektif bir  değerlendirmenin yapılabilmesi 

II. olayların, tüm sonuçlarıyla birlikte ortaya çıkması 
III. olayların, başka olaylarla bağlantılı olması 
gibi yargılardan hangileriyle ilgilidir? 
 
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II 

                    D) I ve III             E) I, II ve III 
 
14. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşme zama-

nı diğerlerine oranla daha belirgindir? 
 

A) Halifelik 3 Mart tarihinde kesin olarak kaldırılmıştır. 
B) Ateş, Yontma Taş Devri'nin sonlarında bulunmuştur. 
C) Osmanlı Devleti XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yıkılmıştır 
D) Fransız İhtilali 1789'da gerçekleşmiştir. 
E) II. Dünya Savaşı 194O'lı yıllarda sona ermiştir. 

 
15. Lidya Uygarlığı'nda ticari faaliyetleri kolaylaştırma     
      düşüncesi paranın icadına, paranın icadı uluslararası  
      ticaretin gelişimine, o da Kral Yolu'nun yapılmasına    
      neden olmuştur. Buna göre;  
       I. olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu 

II. bir olayın sonucunun, sonraki olayın nedeni olduğu 
III. Lidyalıların yalnız ticari faaliyetlerle ilgilendikleri 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I   B) Yalnız II      C) I, II 

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

16. Tarih bilimi; 
- paraları araştırmak için Nümizmatik biliminden 
- yazılan araştırmak için Paleografya biliminden 
- kitabeleri incelemek için Epigrafya biliminden faydalanır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
 
A) Tarihin bir bilim dalı olmadığının 
B) Tarihin diğer bilimlerle ilişkili olduğunun 
C) Eski yazıların önemli olmadığının 
D) Toplumların birbirleri ile bağlantılı olduğunun 
E) Olaylarda neden-sonuç ilişkisi olduğunun 

 
17. Yontma Taş Devri'nin sonlarında bulunan ateş, insan 

topluluklarının yaşamlarında önemli değişikliklere yol 
açmıştır. Buna göre; 
I. seramik yapımının gerçekleşmesi 
II. madenlerin eritilerek hayata sokulması 
III. yerleşik yaşama geçilmesi 
gibi faaliyetlerden hangilerinin ateşin kullanılmasıyla 
doğrudan bir ilişkisi yoktur? 
 
A) Yalnız I     B) Yalnız II       C) Yalnız III 

 D) I ve III  E) II ve III 
 
18. I. Taştan aletler yapılması 
     II. Seramik sanatının başlaması 

III. Tunç silahlar yapılması 
IV. Yazının kullanılmaya başlaması 
Bu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
 
A) II, I, IV, III 
B) IV, III, I, II 
C) I, II, III, IV 
D) III, II, IV, I 
E) III, I, II, IV 

 


