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1.  Anadolu’da yaşayan uygarlıklarla ilgili birçok çalışma 

yapılmış olmasına rağmen bu çalışmalar günümüzde de 

devam etmektedir. 

Anadolu’ya ilişkin araştırmaların devam etmesinde, 

I.    yeni buluntuların ele geçirilmesi, 

II.   eski çalışmaların eksik yönlerinin olması, 

III.  Anadolu’nun çevre Uygarlıklardan etkilenmesi 

durumlarından hangileri etkilidir? 

  

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

 D) I ve II E) II ve III  

  

 

 

 

2.  Maden devrini yaşayan bir uygarlık merkezinde yapılan 

kazılarda, 

I.    taş balta, 

II.   gümüş para, 

III.  kil tablet 

buluntularından hangilerine rastlanılması, 

imkansızdır? 

  

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

  

 

 

3.  I. Mağara resimleri 

II. Taş baltalar 

III. Tunç heykeller 

IV. Değirmen taşları 

V. Kil tabletler 

Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında 

yukarıdakilerin hangilerinden yararlanılamaz? 

  

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

 D) Yalnız V E) I ve V  

  

 

 

4.  “Tarih öncesiyle ilgili elimizdeki bilgiler ispatı olmayan 

iddialardan ibarettir.” diyen bir tarihçi, 

I.    kaynak sıkıntısı çekilmesini, 

II.   yazının kullanılmamasını, 

III   insanların hiç üretim yapmamalarını 

durumlarından hangilerini iddiasına kanıt olarak 

gösterebilir? 

  

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

5.  Belgeleri, devrin yazışma üslubu ve bunların 

düzenlenmesi açısından değerlendirip, gerçek ve 

doğru olup olmadıklarını belirleyerek tarihe yardımcı 

olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?  

  

 A) Paleografya B) Epigrafi 

 C) Diplomatik D) Etnografya 

 E) Toponomi  

  

 

6.  I. Toplumların dillerini inceler 

II. Eski yazıları inceler 

III. Toplumlara ait işaret veya armaları inceler 

IV. Tarihi olayların gerçekleşme zamanını inceler 

Yukarıda verilen tarihe yardımcı bilim dallarından 

hangisinden bahsedilemez? 

  

 A) Kronoloji B) Epigrafi 

 C) Paleografya D) Filoloji 

 E) Heraldik  

  

 

 

7.  “Tarihi araştırmalarda, bulunacak her yeni belge ve bulgu 

mevcut bilgileri tamamlayabileceği gibi tamamen de 

değiştirebilir.” diyen bir tarihçi tarih biliminin hangi 

özelliğini vurgulamaktadır? 

  

 A) Tarihi olaylar tekrarlanmaz. 

 B) Tarihi olaylar deneye tabi tutulamaz. 

 C) Tarihi olaylar tek bir sebebe dayandırılamaz. 

 D) Tarihi araştırmalarda mutlak doğrudan 

bahsedilemez. 

 E) Tarihi olaylar arasında sebep–sonuç ilişkisi bulunur. 

  

 

 

8.  Tarihi olaylar bir zincirin halkası gibidir. Bir önceki olayın 

sonucu II. olayın sebebini oluşturur. 

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinde böyle bir 

ilişki yoktur? 

  

  I. Olay II. Olay 

 A) Rönesans Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya 

çıkması 

 B) Haçlı Seferleri Akdeniz limanlarının önem 

kazanması 

 C) Sanayi Devrimi Köyden kente göçlerin artması 

 D) Kavimler Göçü Roma İmparatorluğunun ikiye 

ayrılması 

 E) Coğrafi Keşifler Burjuva sınıfının zenginleşmesi 

http://www.dogruegitim.com/


 

Tarih                                                    01.A.01                                   Tarih Kavramı 
 

www.dogruegitim.com    

9.  Bir bölgede yapılan arkeolojik kazılarda bulunan kalıntılar 

yukarıdan aşağı doğru sıralanmıştır. 

 

 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Tarih öncesi devirler sırasıyla yaşanmıştır. 

 B) Sanatsal faaliyetler başlamıştır. 

 C) Yaşanan ilk devir yontma taş çağıdır. 

 D) Tarihi çağlara geçiş olmamıştır. 

 E) Bölgede yaşayanların temel geçim kaynağı ticarettir. 

  

 

 

10.  Cilalı Taş Devri’nde; 

I. İlk tarımsal üretim yapılmıştır. 

II. İlk köyler kurulmuştur. 

III. Bitki liflerinden yararlanılarak giysiler yapılmıştır. 

Verilen bu bilgiler Cilalı taş devriyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? 

  

 A) Yerleşik hayata geçildiğinin 

 B) Üretim faaliyetlerinin yapıldığının 

 C) Özel mülkiyet anlayışının ortaya çıktığının 

 D) İlk site devletlerinin görüldüğünün 

 E) Dokumacılık yapıldığının 

  

 

 

11.  Çayönü, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da ilk tarım 

üretiminin yapıldığı en eski yerleşim yeridir. Burada orak, 

bıçak ve tahıl öğütme taşları ele geçmiştir. 

Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Tüketimden üretim faaliyetlerine geçilmiştir. 

 B) Tarımda madenden yararlanılmıştır. 

 C) Toplayıcılık temel geçim kaynağıdır. 

 D) Yerleşik hayata geçilmiştir. 

 E) Köyler kurulmuştur. 

  

 

 

 

 

12.  Aşağıdaki arkeolojik buluntulardan hangisinin, 

insanların dini, siyasi, ekonomik ve kültürel 

faaliyetlerini kaydetme ihtiyacından ortaya çıktığı 

söylenemez? 

  

 A) Anallar B) Seramik eşyalar 

 C) Mühürler D) Paralar 

 E) Resimler  

  

13.  “Bir toplumun ayakta kalabilmesi, dün–bugün–yarın 

arasında sağlam bir köprü kurabilmesi ve geçmişini 

geleceğiyle bütünleştirmesiyle mümkündür.” 

Aşağıdakilerden hangisiyle bu düşünce gerçekleş–

tirilebilir? 

  

 A) Tarih bilinciyle B) Tarih felsefesiyle 

 C) Öznel tarih anlayışıyla D) Tabi bilimlerle 

 E) Efsane ve destanlarla  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  “Bugün yaşanan olayların sebepleri dün yaşanmış 

olayların sonuçlarıdır. Yarın yaşanacak olayların 

sebeplerini ise bugün yaşanan olayların sonuçları 

oluşturacaktır.” diyen bir tarihçi tarih biliminin hangi 

özelliği üzerinde durmaktadır? 

  

 A) Dinamik bir bilim olduğu 

 B) Doğaya özgü bir bilim olduğu 

 C) Genellemeler yapmanın mümkün olmadığı 

 D) Deney ve gözlem yapılamadığı 

 E) Geçmişi inceleyen bir bilim olduğu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  “Bugün kim olduğumuzu sağlıklı bir biçimde tanımak ve 

öğrenmek istiyorsak, dün kim olduğumuzu en doğru 

biçimde öğrenmek zorundayız. Dün kim olduğumuzu 

tanımadan bugün kim olduğumuzu söylemenin ve 

tanıtmanın imkanı yoktur.” 

Yukarıdaki paragrafta tarih biliminin hangi 

özelliğinden bahsedilemez?  

  

 A) Yüksek eğitim değeri olan bir bilim olduğundan 

 B) Önceden görüş ve anlayış dinamizmi veren bir bilim 

olduğundan 

 C) Bir millete kimliğini veren bir bilim olduğundan 

 D) Evrensel bir bilim olduğundan 

 E) Çağımızın en önemli eğitim ve kültür aracı 

olduğundan 
 

Demir Silah

Tunçtan Heykel

Bakır Süs Eşyası

Değirmen Taşı

Taş Balta
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