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1.  Mısır Medeniyeti’nde; 

I. ölümden sonraki hayata inanılması, 

II. Firavun’un emirlerinin Tanrı buyruğu kabul edilmesi, 

III. tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması, 

IV. Tanrıları için piramitler yapmaları, 

V. tarımın en önemli geçim kaynağı olması 

özelliklerinden hangileri Mısırlılar’ ın tıp ve matematik 

alanında ilerlemelerine neden olmuştur? 

  

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

 D) II ve V E) IV ve V  

  

 

 

2.  I. İlk defa çivi yazısını kullanmışlardır. 

II. Şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. 

III. Patesi adı verilen rahip krallar tarafından 

yönetilmişlerdir. 

Bu bilgilere dayanarak Sümerlilerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Merkezi otorite yoktur. 

 B) Tarihi devirlere ilk geçen Sümerliler olmuştur. 

 C) Laik devlet anlayışı yoktur. 

 D) Çevre uygarlıklardan etkilenmişlerdir. 

 E) Kralın dini yetkileri de vardır. 

  

 

 

 

3.  İlk çağlarda: 

I. Lidyalıların Kral yolunu yapmaları, 

II. Friglerin saban kıranı ölümle cezalandırmaları, 

III. Lidyalıların parayı kullanmaları, 

IV. Asurluların Anadolu’da Karum adı verilen pazarlar 

kurmaları 

V. Fenikelilerin Akdeniz’de koloniler kurmaları 

gelişmelerinden hangisi ticari amaçlı değildir? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E)  

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da Kast Sisteminin 

uygulanmasıyla ortaya çıkan bir sonuçtur? 

  

 A) Kralların yetkisinin sınırsız olması 

 B) Bilimsel çalışmaların hız kazanması 

 C) Baharat yolunun önem kazanması 

 D) Ulusal birliğin sağlanamaması 

 E) Siyasi birliğin sağlanamaması 

  

 

 

 

5.  İlk çağlarda İyonya’nın önemli bir kültür merkezi 

haline gelmesinde İyonya’nın hangi özelliğinin etkili 

olduğu söylenemez? 

  

 A) Dinsel baskının olmaması 

 B) Ticaret yollarının bitiş noktasında olması 

 C) Kralların halk üzerinde baskı kurmamaları 

 D) Ticaretle uğraşarak zengin olmaları 

 E) Çok Tanrılı bir inanca sahip olmaları 

  

 

 

 

6.  İlk çağ Yunan Uygarlığı’nda; toplumsal sınıflar arasında 

sürekli mücadeleler yaşanmıştır. 

– Drakon, yaptığı kanunla soyluların keyfi yönetimine 

son vermiştir. 

– Solon, kanunları ile kölelik kaldırılmıştır. 

– Klistenes kanunları sonucunda bir meclis açılarak halk 

yönetime ortak olmaya başlamıştır. 

Drakon, Solon ve Klistenes yaptıkları kanunlarla 

aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi hedef-

lemişlerdir? 

  

 A) Demokrasiyi uygulamayı 

 B) Toplumsal cezaları arttırmayı 

 C) Sınıflar arası mücadelelere son vermeyi 

 D) Kolonicilik faaliyetini geliştirmeyi 

 E) Krallık yönetimini güçlendirmeyi 
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7.  İlk çağ uygarlıklarından Yunanlılar’ ın; 

I. düşünce özgürlüğüne sahip olmaları, 

II. şehir devletleri şeklinde yönetilmeleri, 

III. Olimpiyat oyunları düzenlemeleri, 

IV. Kolonicilik sayesinde zenginleşmeleri, 

V. çok Tanrılı bir inanca sahip olmaları 

özelliklerinden hangileri Yunanlıların bilim alanında 

ileri gitmelerinde etkili olmuştur? 

  

 A) I ve III B) II ve V C) I ve IV 

 D) III ve V E) II ve IV  

  

 

 

 

 

 

 

8.  Roma, Mısır’dan güneş takvimini, Yunanlılardan Fenike 

alfabesini almış ve geliştirmiştir. Böylece bugün 

kullandığımız alfabe ve takvim son şeklini almıştır. 

Buna dayanarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) Alfabe ve takvime son şeklini Romalılar vermiştir. 

 B) İlk alfabeyi Fenikeliler bulmuştur. 

 C) Güneş takviminin temelleri Mısırlılar tarafından 

atılmıştır. 

 D) Bütün uygarlıkların kaynağı Mısır’dır. 

 E) Günümüz uygarlığı çeşitli milletlerin katkılarıyla 

oluşmuştur. 

  

 

 

 

 

 

 

9.  Mısırlılar’ da çok Tanrılı bir din mevcuttu. Hayatın 

ölümden sonra da devam edeceğine inanırlardı. Bu 

bakımdan cesedin dağılmaması büyük önem taşırdı. Bu 

nedenle Mısır’da mumyacılık gelişmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi mumyacılığın gelişmesinin 

sağladığı yararlardan biridir? 

  

 A) Tıp ve eczacılık gelişmiştir. 

 B) Ölüler kutsal sayılmıştır. 

 C) Din adamlarının önemi artmıştır. 

 D) Piramitler inşa edilmiştir. 

 E) Bugünkü takviminin temelleri atılmıştır. 

10.  İlk çağda; 

– Sümerlilerde, mabetlere getirilen ürünleri tespit 

amacıyla ilk defa çivi yazısı kullanılmıştır. 

– Mısırlılar’ da, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi 

sınırlarının tespiti geometrinin gelişmesinde etkili 

olmuştur. 

– Lidyalılar’ da ticaretin düzenli bir şekilde sürmesini 

sağlama isteği ilk defa paranın kullanılmasına neden 

olmuştur. 

Bu gelişmelerin yaşanmasında etkili olan neden 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Dini inançlar B) Ticari faaliyetler 

 C) Sosyal ihtiyaçlar D) Kültürel ilişkiler 

 E) Toplumsal dayanışma  

  

 

 

 

 

 

 

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da ırk ve dil 

birliğinin sağlanmasını engellemiştir? 

  

 A) Brahmanizm, Budizm ve Veda gibi dinlere inanılması 

 B) Sık sık istilalara uğraması ve kast sistemi 

 C) Brahman denilen din adamlarının yönetimde etkili 

olması 

 D) Verimli tarım alanlarına sahip olması 

 E) Gazneli Mahmut’un Hindistan’a İslamiyet’i yayması 

  

 

 

 

 

 

 

 

12.  Felsefe İlk çağda İyonya’ da doğmuş ve gelişmiştir. 

İyonya’ nın hangi özelliği felsefenin burada doğmasını 

sağlamıştır? 

  

 A) Kolonicilik faaliyetlerinde bulunmaları 

 B) Özgür düşünce ortamının olması 

 C) Şehir devletleri şeklinde yaşamaları 

 D) Fenike alfabesini kullanmaları 

 E) Çok Tanrılı bir inançlarının olması 
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