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1.  Sümer dini politeist (çok Tanrılı) bir dindir. Sümerler 

Tanrıları için Ziggurat denilen çok katlı tapınaklar inşa 

etmişlerdir. Bu tapınaklar aynı zamanda bilimsel 

faaliyetlerin yürütüldüğü birer okul görevini de 

üstlenmişlerdir. 

Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt 

olabilir? 

  

 A) Sümerler’de tek Tanrılı bir din inancının olduğuna 

 B) Ahiret inancının olduğuna 

 C) Laik yönetim anlayışı olduğuna 

 D) Laik bir eğitim sisteminin olduğuna 

 E) Bilimsel çalışmalara önem verildiğine 

  

 

 

 

2.  Medeniyetler, yaygınlıkları ve paylaşabilirlikleri ölçüsünde 

evrensellik kazanırlar. Buna göre aşağıdaki 

medeniyetlerden hangisi dışa kapalı olmakla beraber 

yukarıdaki bilgiyi doğrular nitelikte özellik taşır? 

  

 A) İran Medeniyeti 

 B) Helenistik Medeniyeti 

 C) Mezopotamya Medeniyeti 

 D) Yunan Medeniyeti 

 E) Mısır Medeniyeti 

  

 

 

 

 

3.  Dünyanın en gelişmiş medeniyetlerinden biri olan 

Mezopotamya en çok Anadolu ile etkileşime girmiştir. 

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde böyle bir 

etkileşimden söz edilemez? 

  

 A) Hititliler’in çivi yazısını kullanmaları 

 B) Anadolu’da Karum adı verilen pazarların kurulması 

 C) Hititlerin Sümer tanrılarına da toplamaları 

 D) Hitit kanunlarının fidye esasına dayanması 

 E) Hititler’de masalların ve destanların yazılması 

 

4.  Hitit yasalarında; 

I. Evlenen kızlara miras hakkı tanınmıştır. 

II. Mülkiyet hakkı devlet güvencesi altına alınmıştır. 

III. Pek çok suçun cezası tazminat ödeme şeklinde 

 belirlenmiştir. 

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A) Özel mülkiyet anlayışının varlığına 

 B) Medeni hukukun varlığına 

 C) Genellikle maddi cezalar uygulandığına 

 D) Kanun önünde tüm insanların eşit olduğuna 

 E) Hitit ve Sümer yasalarında benzerlik olduğuna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Yazı, Asurlu tüccarlar vasıtasıyla Orta Anadolu’ya 

girmiştir ve böylece Anadolu’da tarihi devirler başlamıştır. 

İlk yazılı vesikalar Kayseri civarındaki Kültepe’de bulunan 

ticari ve hukuki tabletlerdir. 

Yukarıdaki bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Anadolu’da tarihi devirleri başlatan Asurlular’ dır. 

 B) Kültepe’ deki tabletler Fenike alfabesiyle yazılmıştır. 

 C) Anadolu’daki en eski yazılı belgeler Asurlu tüccarlara 

aittir. 

 D) Mezopotamya ile Anadolu arasında ticari ilişkiler 

kurulmuştur. 

 E) Kültepe, Anadolu’da tarihi devirlerin başladığı ilk 

yerdir. 
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6.  Hitit Devleti’nin başında Patesi adı verilen rahip krallar 

bulunmaktaydı. Krallık babadan oğla geçmekteydi. Kralın 

yanında devlet işlerini yürüten, asillerden oluşan bir 

danışma meclisi mevcuttu. 

Bu bilgiler dikkate alındığında Hititlerde, 

I. Saltanat sistemi, 

II. Laik devlet 

III. Meşruti yönetim 

IV. sınıf ayrılıkları 

V. Ahiret inancı 

durumlarının hangilerinin varlığından söz edilemez? 

  

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

 D) III ve IV E) II ve V  

  

 

 

7.  I. Mısır Medeniyeti, Nil  Nehri’nin etrafında 

II. Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri 

arasında 

III. İyonyalılar, İzmir ile Büyük Menderes Nehirleri 

arasında 

IV. Mezopotamya Uygarlığı, Fırat ve Dicle boylarında 

kurulmuştur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) İlk çağ uygarlıkları genelde akarsu havzalarında 

yaşamıştır. 

 B) Mısır Medeniyeti dışa kapalı bir uygarlıktır. 

 C) İlk çağ uygarlıklarının bulundukları bölgeler 

güvenlidir. 

 D) İlk çağ uygarlıkları kolonicilik yapmaktadırlar. 

 E) İlk çağ uygarlıkları denize açılabilmektedirler. 

  

 

 

8.  İlk çağda Anadolu Uygarlıklarından; 

I. Lidyalılar, başkentleri Sard’tan başlayarak 

Mezopotamya’ya kadar uzanan kral yolunu 

yapmışlardır. 

II. Frigyalılar, Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaret 

yollarının korunması, bakım ve onarımına önem 

vermişlerdir. 

Yukarıdaki faaliyetler aşağıdaki hangi amaca yönelik 

yapılmıştır? 

  

 A) Anadolu’da ticareti geliştirmeye 

 B) Ülke sınırlarını genişletmeye 

 C) Kendi kültürlerini yaymaya 

 D) Dini inanışlarını yaymaya 

 E) Koloniler ele geçirmeye 

9.  İlkçağ’da Mezopotamya’da halk; hürler, korunanlar ve 

köleler olmak üzere üç sınıfa ayrılıyordu. 

 Hürler, bütün haklara sahip kimselerden oluşuyordu. 

 Korunanlar, hürlerin haklarının ancak bir kısmına 

sahip  insanlardı. 

 Köleler, Anadolu’dakilerin tersine hiçbir hakları 

olmayıp  eşya gibi alınıp satılırlardı. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A) Toplumun eşit olmayan sınıflara ayrıldığına 

 B) Anadolu’daki kölelerin bazı haklarının olduğuna 

 C) Sınıflar arası mücadelenin yaşandığına 

 D) Korunanların hürler kadar geniş haklara sahip 

olmadığına 

 E) Toplumdaki ayrıcalıklı sınıfın hürler olduğuna 

  

 

 

 

10.  Sümerler’ de gelişmiş bir hukuk vardı. Lagaş Kralı 

Urgakina hazırladığı kanunla kralın baskısına son vermiş 

ve özel mülkiyet hakkını getirmiştir. III. Ur krallarından Ur–

Nammu ise çıkardığı kanunlarla haksızlığı, hırsızlığı, 

büyücülüğü ve askerlikten kaçmayı önlemek istemiştir. 

Buna göre; 

I. Kişi hakları korunmuştur. 

II. Sümerliler’ de hukuk devleti anlayışı vardır. 

III. Özel mülkiyet güvence altına alınmıştır. 

IV. Sosyal hayatı düzenleyen yasalar yapılmıştır. 

V. Kralların yetkileri ellerinden alınmıştır. 

yargılarından hangisine ulaşmak mümkün değildir? 

  

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

  

 

 

 

11.  Sümerliler çok Tanrılı bir inanca sahip iken Samilerin 

Mezopotamya’ya gelmesinden sonra çok Tanrılı 

inançlarını kaybetmişlerdir. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

  

 A) Samiler’ in çok Tanrılı dini inançlarının olduğu 

 B) Kültürlerin birbirlerini etkilediği 

 C) Sümerliler’ in dışa kapalı bir medeniyet olduğu 

 D) Samiler’ in Mezopotamya medeniyetlerinden biri 

olduğu 

 E) Sami kültürünün Mezopotamya’da benimsenmediği 
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