
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

İSTİKLAL MARŞI
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif Ersoy
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TARİH BİLİMİTYT
1) Arafl t›r ma c› Pa ul Va lery ta rih bi li mi nin fay da

la r›n dan bah se der ken “Ta rih, bi ze ön ce den 
gör me im ka n› n› pek ver mez; fa kat bi zim da ha iyi 

gör me mi ze yar d›m ede bi lir.” de mifl tir.

 Bu düflünceye da ya na rak, ta rih bi li mi için;

	 I.	 Ya	fla	nan	olay	la	r›n	da	ha	iyi	al	g›	lan	ma	s›	na	yar
d›m	c›	olur.

	 II.	 Günümüz	 olaylar›n›n	 daha	 iyi	 anlafl›lmas›n›	
sağlar.

	 III.	 Geç	mifl	ve	bu	gün	ara	s›n	da	ki	güç	lü	bir	ile	ti	flim	
ara c› d›r.

 yo rum la r›n dan han gi le ri ya p› la bi lir?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z II C) Yal n›z III
   D) I ve III E) I, II ve III

2)	 “Ta	rih	yaz	mak,	ta	rih	yap	mak	ka	dar	önem	li	dir.	Ya
zan,	 ya	pa	na	 sa	dık	 kal	maz	sa,	 de	ğiş	me	yen	 ger
çek,	 in	san	lı	ğı	 şa	şır	ta	cak	 bir	 ni	te	lik	 alır.”	 di yen 
Mus ta fa Ke mal, afla ğ› da ki ler den han gi si nin 
öne mi ni vur gu la m›fl t›r?

 A)	 Ta	rih	sel	 olay	la	rın	 ben	zer	 so	nuç	lar	 do	ğur	du
ğu	nun

	 B)	 Ta	rih	bi	li	miy	le	uğ	ra	şan	la	rın	kar	şı	laş	tık	la	rı	zor
luk	la	rın

	 C)	 Ta	rih	bi	lin	ci	kav	ra	mı	nın	önem	li	ol	ma	dı	ğı	nın
	 D)	 Ta	rih	çi	nin,	ta	rih	sel	olay	la	ra	ob	jek	tif	ba	kış	açı

sıy	la	bak	ma	sı	nın
	 E)	 Ta	ri	hi	 olay	lar	 ara	sın	da	ki	 bü	tün	lü	ğün	 gö	zar	dı	

edil	di	ği	nin

3) Lid	ya	l›	la	r›n	 bafl	ken	ti	 Sard	 ya	k›n	la	r›n	da	 ya	p›	lan	
bir ka z› da ele ge çen ma de ni pa ra lar da; pa ra y› 
bas	t›	ran	hü	küm	da	r›n	ad›,	pa	ra	n›n	ba	s›l	d›	ğ›	yer	ve	
y›l,	çe	flit	li	ya	z›	lar,	süs	ler	ve	re	sim	le	rin	bu	lun	du	ğu	
gö	rül	müfl	tür.

 Bu pa ra y› in ce le yen ta rih çi, pa ra n›n ait ol du
ğu dev let ile il gi li ola rak afla ğ› da ki ler den han
gi si üze rin de gö rüfl bil di re mez?

	 A)	 Dev	le	tin	eko	no	mik	du	ru	mun	ne	ol	du	ğu
	 B)	 Top	lu	mun	sa	nat	an	la	y›	fl›	n›n	na	s›l	ol	du	ğu
	 C)	 Dev	le	tin	sa	vafl	t›	ğ›	top	lum	la	r›n	kim	ler	ol	du	ğu
	 D)	 Dev	le	tin	han	gi	hü	küm	da	r	ta	ra	f›n	dan	yö	ne	til	di

ği
	 E)	 Pa	ra	n›n	ne	za	man	kul	la	n›l	d›	ğ›

4) Bi	lim	sel	ta	rih	arafl	t›r ma c›	l›	ğ›n	da	bir	olay	in	ce	le	nir
ken,	ola	y›n	he	men	ön	ce	sin	de	ya	fla	nan	dö	ne	min,	
si	ya	si,	eko	no	mik	ve	sos	yal	du	ru	mu	da	arafl	t›	r›	l›r.

 Bu yön te min ta kip edil me si nin ta rih bi li mi nin,

	 I.	 top	lum	la	r›n	kül	tü	rel	ya	p›	la	r›	n›	in	ce	le	me	si,

	 II.	 ne	denso	nuç	ilifl	ki	si	kur	ma	s›,

	 III.	 ta	raf	s›z	l›k	il	ke	si	ne	önem	ver	me	si

 özel lik le rin den han gi le riy le doğ ru dan il gi li ol
du ğu sa vu nu la bi lir?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z II C) Yal n›z III

   D) I ve III E) II ve III

5) Ci	la	lıtaş	Dö	ne	mi’nde,	ta	rı	mın	baş	la	ma	sıy	la	yer	le
şik	ha	ya	ta	ge	çen	in	san	top	lu	lu	kla	rı,	tü	ket	tik	le	rin
den	faz	la	sı	nı	üret	me	ye	baş	la	mış	lar	dır.	El	de	edi
len	ar	tı	ürün	ise	ta	kas	usu	lü	ile	ti	ca	re	tin	ge	liş	me	si	ne	
or	tam	ha	zır	la	mış	tır.	

 Bu na gö re; 

	 I.	 Ti	ca	ret	le	 bir	lik	te	 pa	ra	 de	ği	şim	 ara	cı	 ola	rak	
kul	la	nıl	mış	tır.	

	 II.	 Üre	tim,	ti	ca	re	tin	ge	liş	me	si	ne	ne	den	ol	muş	tur,

	 III.	 Ci	la	lı	taş	dö	ne	mi	üre	ti	ci	 top	lum	ya	pı	sı	nın	ge
liş	ti	ği	bir	dö	nem	ol	muş	tur.

 yo rum la r›n dan han gi le ri ya p› la maz?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

   D) I ve II  E) II ve III

6) Ta	rih,	öğ	ren	ci	le	re	kül	tür	or	tam	la	rı	nın	ve	uy	gar	lık
la	rın	 fark	lı	lı	ğı	 bi	lin	ci	ni	 ka	zan	dı	rır.	 Bu	 yol	la	 on	lar	
öğ	ren	dik	le	ri	 bil	gi	le	ri	 sor	gu	la	ma,	 gö	re	li	lik	 fik	ri	ni	
kav	ra	ma,	 eleş	ti	ri	 zih	ni	ye	ti	ni	 ka	zan	ma	 ve	 fark	lı	
kül	tür	ler	 için	de	 ev	ren	se	li	 ya	ka	la	ma	 bi	lin	ci	ne	 sa
hip	olur	lar.			

 Bu bil gi ye da ya na rak,

	 I.	 Ta	rih,	ken	di	kül	tür	ve	uy	gar	lı	ğı	na	bağ	lı,	baş	ka	
kül	tür	le	re	ka	pa	lı	ku	şak	lar	ye	tiş	ti	rir.	

	 II.	 Ev	ren	sel	lik,	fark	lı	kül	tür	le	rin	özüm	sen	me	siy	le	
ya	ka	la	nır.	

	 III.	 Fark	lı	lık	la	rın	 far	kı	na	 var	mak	 ta	rih	 eği	ti	miy	le	
müm kün dür. 

 yar g› la r›n dan han gi le ri ne ula fl› la maz?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

                      D) I ve III E) II ve III

TEST 1
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TARİH BİLİMİ

7) Ta	rih	ön	ce	si	dö	nem	ler	de	ya	şa	yan	 in	san	lar	hak
kın	da	ki	bil	gi	le	ri	miz	ke	sin	de	ğil	dir.	Bu	za	man	lar	la	
il	gi	li	bil	gi	ler	an	cak	on	lar	dan	ka	lan	eş	ya	ve	araç	la
rın	in	ce	len	me	siy	le	el	de	edi	lir.

 Bu na gö re, afla ğ› da ki ge lifl me ler den han gi siy

le, geç mifl top lum lar la il gi li arafl t›r ma lar ke sin 
bil gi le re da yan d› r› la bi lir?

	 A)	 Ate	şin	bu	lun	ma	sıy	la

	 B)	 Ya	zı	nın	ica	dıy	la

	 C)	 Yer	le	şik	ha	ya	ta	ge	çil	me	siy	le

	 D)	 Ma	de	nin	kul	la	nıl	ma	sıy	la

	 E)	 Hay	van	la	rın	ev	cil	leş	ti	ril	me	siy	le

8) Yont	ma	Tafl	Dev	ri’nde	in	san	lar,	ma	ğa	ra	lar	da	ve	
ağaç	 ko	vuk	la	r›n	da	 gö	çe	be	 ola	rak	 ya	fla	m›fl;	 tafl
tan	 yap	t›k	la	r›	 ke	si	ci	 alet	ler	le	 av	c›	l›k,	 top	la	y›	c›	l›k	
ve	ba	l›k	ç›	l›k	ya	pa	rak	ge	çim	le	ri	ni	sağ	la	m›flt›r.

 Bu aç›k la ma da, Yont ma Tafl Dev ri’nde in san
la r›n afla ğ› da ki ler den han gi si ni ger çek lefl tir
mifl ol du ğu nu gös te ren bir ka n›t yok tur?

	 A)	 Sü	rek	li	yer	de	ğifl	tir	diklerini

	 B)	 Ge	çi	mleri	ni		do	ğa	ya	bağ	l›	sür	dürdüklerini

	 C)	 Top	lum	sal	ku	ral	la	r	olufl	tur	duklar›n›

	 D)	 Do	ğal	ba	r›	nak	lar	da	ya	flad›klar›n›

	 E)	 ‹l	kel	si	lah	lar	yap	t›klar›n›	

9) Cilalıtaş	 (Neolitik)	 dev	ri,	 Ana	do	lu	 coğ	raf	ya	s›n	da	
ya	fla	yan	in	san	la	r›n	köklü	değiflimlere	uğ	ra	d›	ğ›	bir	
de vir dir.

 Afla ğ› da ki ler den han gi si bu du ru mu ka n›t lar 
ni te lik te dir?

	 A)	 ‹h	ti	yaç	la	r›n	de	ği	flik	lik	gös	ter	me	ye	bafl	la	ma	s›

	 B)	 Ta	fl›n	 ya	n›n	da	 ba	k›	r›n	 da	 kul	la	n›l	ma	ya	 bafl
lan	ma	s›

	 C)	 Hay	van	c›	l›	ğ›n	önem	kay	bet	me	si

	 D)	 Av	c›	l›	ğ›n	 önem	 kay	be	de	rek	 ta	r›	m›n	 ön	ce	lik	
ka	zan	ma	s›

	 E)	 Araçge	reç	ya	p›	m›n	da	iler	le	me	kay	de	dil	me	si

10) Ta	ri	hin	ko	nu	su	 in	san	ve	yap	tık	la	rı	dır.	Bu	na	rağ

men	in	san	lar	la	il	gi	li	her	şey	ta	ri	hin	ko	nu	su	ol	ma

ya bi lir.

 Bu na gö re, afla ğ› da ki ler den han gi si ta ri hin 

ko nu su kap sa m›n da yer al maz?

	 A)	 İn	san	top	lu	luk	la	rı	nın	dü	şün	sel	et	kin	lik	le	ri	

	 B)	 Dev	let	ler	ara	sın	da	im	za	la	nan	ant	laş	ma	lar

	 C)	 İn	san	la	rın	din	sel	ina	nış	la	rı	

	 D)	 İn	san	top	lu	luk	la	rı	nın	si	ya	si	ör	güt	len	me	le	ri	

	 E)	 İn	san	la	rın	bi	yo	lo	jik	ge	li	şim	le	ri

11) İnsan	toplulukları,	Cilalıtaş	devrinde	köyler	kura
rak	yerleşik	yaşama	geçmeye	başlamışlardır.

 Bu durumun, öncelikli olarak aflağ›daki gelifl

melerden hangisinin etkisiyle gerçeklefltiği 

söylenebilir?

	 A)	 Ateşin	denetim	altına	alınmasının

	 B)	 Madenlerin	işlenmesinin

	 C)	 Özel	mülkiyet	kavramının	gelişmesinin

	 D)	 Kent	devletlerinin	ortaya	çıkmasının

	 E)	 Tarımsal	üretime	geçilmesinin

12) Mi	la	di	tak	vi	me	gö	re,	M.Ö	ta	rih	le	ri	de	M.S	ta	rih	le	ri	

de	 tak	vi	min	 bafl	lan	g›	c›	na	 (mi	lat)	 doğ	ru	 git	tik	çe	

sa	y›	sal	de	ğer	ola	rak	aza	l›r.

 Bu bil gi ye da ya na rak, afla ğ› da ki yo rum lar dan 

han gi si yan l›fl t›r?

	 A)	 M.S	iki	ta	rih	ten	sa	y›	sal	de	ğe	ri	bü	yük	olan	gü

nü mü ze da ha ya k›n d›r.

	 B)	 M.S	350	y›	l›	M.Ö	500	y›	l›	na	gö	re	mi	la	da	da	ha	

ya k›n d›r.

	 C)	 M.Ö	iki	ta	rih	ten	sa	y›	sal	de	ğe	ri	kü	çük	olan	mi

la	da	da	ha	uzak	t›r.

	 D)	 M.S	 iki	 ta	ri	hin	 ara	s›n	da	ki	 sü	re	yi	 bul	mak	 için	

sa	y›	sal	 ola	rak	 bü	yük	 ola	n›n	 kü	çük	 olan	dan	

ç›	ka	r›l	ma	s›	ge	re	kir.

	 E)	 M.Ö	bir	ola	y›n	ya	flan	d›	ğ›	ta	ri	hin	sa	y›	sal	de	ğe

ri	art	t›k	ça	gü	nü	mü	ze	olan	uzak	l›	ğ›	da	ar	tar.	
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TARİH BİLİMİTYT
1) Ta	rih,	geç	mifl	te	ya	fla	yan	in	san	top	lu	luk	la	r›	n›n	ya

fla	y›fl	la	r›	n›,	kül	tür	le	ri	ni,	yer	ve	za	man	gös	te	re	rek,	

ne	denso	nuç	 ilifl	ki	si	 için	de,	 ob	jek	tif	 bir	 bi	çim	de	

in	ce	le	yen	sos	yal	bir	bi	lim	da	l›	d›r.

 Bu na gö re, afla ğ› da ki ler den han gi si ta rih bi li

mi nin özel lik le rin den bi ri de ğil dir?

	 A)	 Olay	lar	ara	s›n	da	bağ	lan	t›	kur	ma	s›

	 B)	 Top	lum	la	r›n	 geç	mifl	te	ki	 ya	flan	t›	la	r›	n›	 in	ce	le

me	si

	 C)	 Nes	nel	bir	yak	la	fl›m	gös	ter	me	si

	 D)	 Ola	y›n	ger	çek	lefl	ti	ği	me	ka	n›	be	lirt	me	si

	 E)	 Yaşanmış	 olayları	 kesin	 kurallar	 ve	 kalıplar	

içerisinde	incelemesi

2) Ana	do	lu’nun	 çe	şit	li	 böl	ge	le	rin	de	 ya	pı	lan	 ka	zı	lar	

so	nu	cu	fark	lı	kül	tür	le	re	ait	çok	sa	yı	da	eser	or	ta	ya	

çı	ka	rıl	mış	tır.

 Bu na gö re, Ana do lu’yla il gi li;

	 I.	 Çok	kül	tür	lü	bir	özel	lik	ka	zan	mış	tır.

 II. Bünyesinde	birçok	medeniyeti	barındırmıştır.

	 III.	 Kül	tü	rel	 bi	ri	ki	min	 oluş	ma	sın	da	 din	 be	lir	le	yi	ci	

ol	muş	tur.

 yar g› la r›n dan han gi le ri ne ula fl› la maz?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III	 C)	I	ve	II

   D) I ve III E) II ve III

3)	 Ta	ri	hi	olay	la	rın	 in	ce	len	me	sin	de	kul	la	nı	lan	bi	rin	ci	

el	den	kay	nak	lar,	ola	yın	ger	çek	leş	ti	ği	dö	ne	me	ait

tir.  

 Bu na gö re, bi rin ci el den kay nak la r›n, 

 I.	 gü	ve	ni	lir	li	ği	nin	yük	sek	ol	ma	sı,

	 II.	 dö	ne	mi	nin	özel	lik	le	ri	ni	yan	sıt	ma	sı,

	 III.	 sa	de	ce	ya	zı	lı	bel	ge	le	ri	içer	me	si

 özel lik le rin den han gi le ri ne sa hip ol du ğu söy

le ne bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II

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

4) Ta	ri	h	 bi	li	mi	ne	 arafl	t›r	ma	la	r›n	da	 yar	d›m	c›	 olan	
kay	nak	lar	dan	bi	ri	de	sü	re	li	ya	y›n	lar	d›r.	Ga	ze	te	ler	
ve	der	gi	ler	le	ör	nek	len	di	ri	le	bi	le	cek	olan	sü	re	li	ya
y›n	lar	 “va	ka	yi	na	me”	ad›	ve	ri	len	olay	la	r›n	ak	ta	r›l
ma	s›	 an	la	y›	fl›	na	 sa	hip	 ol	ma	la	r›n	dan	 ötü	rü	 son	
de	re	ce	 önem	li	 bir	 ye	re	 sa	hip	ken,	 yo	rum	la	r›n	da	
ta	raf	s›z	l›k	il	ke	si	nin	gö	ze	til	di	ği	de	her	za	man	söy
le ne mez. Hat ta ay n› ha be rin iki fark l› ga ze te de 
de	ği	flik	yo	rum	lar	la	ak	ta	r›l	ma	s›	sey	rek	rast	la	n›r	bir	
ge	lifl	me	de	ğil	dir.

 Bu du rum sü re li ya y›n la r›n,

	 I.	 ge	lifl	me	le	rin	 ya	flan	d›	ğ›	 ye	ri	 ve	 ki	fli	le	ri	 be	lirt
me	si,

	 II.	 olay	la	r›	k›	sa	sü	re	içe	ri	sin	de	oku	yuc	uya	ak	tar
ma	s›,

	 III.	 ya	za	r›n	ola	ya	ba	k›fl	aç›	s›	n›	yan	s›t	ma	s›

 özel lik le rin den han gi le ri nin, ten kit edil dik ten 
son ra kay nak ola rak kul la n› la bi le ce ği nin gös
ter ge si dir?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z II C) Yal n›z III

   D) I ve II E) II ve III

5) Ma den dev rin de ya fla yan in san la r›n ön ce ba
k›r, son ra tunç, da ha son ra de mir den ya rar
lan ma la r› afla ğ› da ki ler den han gi si ni gös te rir?

	 A)	 Ma	den	ge	rek	si	ni	mi	nin	gi	de	rek	azal	d›	ğ›	n›

	 B)	 ‹n	san	la	r›n	gö	çe	be	ola	rak	ya	fla	d›	ğ›	n›

	 C)	 Üç	ma	de	nin	de	ay	n›	an	da	bu	lun	du	ğu	nu

	 D)	 Za	man	la	da	ha	da	ya	n›k	l›	mal	ze	me	ler	kul	la	n›l
d›	ğ›	n›

	 E)	 ‹n	san	la	r›n	üret	tik	le	rin	den	faz	las›n›	tü	ket	ti	ği	ni

6) Ta	rih	 ön	ce	sin	de	 ba	z›	 böl	ge	ler	de	 bir	kaç	 çağ	 bir	
ara	da	ya	flan	m›fl	t›r.

 Bu du ru ma böl ge nin,

	 I.	 göç	le	re	ve	is	ti	la	la	ra	aç›k	ol	ma	s›,

	 II.	 ta	r›	m›n	bafl	la	ma	s›,

	 III.	av	c›	l›k	ve	top	la	y›	c›	l›	ğ›n	öne	mi	ni	kay	bet	me	si

 özel lik le rin den han gi le ri nin ne den ol du ğu 
söy le ne bi lir?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z II C) Yal n›z III

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

TEST 2
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7)		 Ala	ca	hö	yük’te	 ya	p›	lan	 ka	z›	lar	da,	 Kal	ko	li	tik	 (Ba
k›rtafl)	ça	ğa	ait	on	üç	kral	me	za	r›	or	ta	ya	ç›	ka	r›l
m›fl;	bu	me	zar	lar	da	süs	efl	ya	la	r›,	ma	den	ve	top
rak	küp	ler,	bo	ğa	ve	ge	yik	hey	kel	le	ri	ile	al	t›n	taç	lar	
bu	lun	mufl	tur.

 Yal n›z bu bil gi ye da ya na rak, bu yer le flim ye
rin de ya fla yan in san lar için afla ğ› da ki ler den 
han gi si söy le ne mez?

	 A)	 Ma	den	ifl	le	me	yi	bil	dik	le	ri

	 B)	 El	sa	nat	la	r›y	la	uğ	rafl	t›k	la	r›

	 C)	 Ölümden	sonraki	yaflama	inand›klar›

	 D)	 Sak	la	ma	kap	la	r›	yap	t›k	la	r›

	 E)	 Ta	rih	çağ	la	r›	na	gir	dik	le	ri

8) Yont ma Tafl Ça ğ›'nda ya fla yan in san la r›n ge
çim le ri ni av c› l›k, ba l›k ç› l›k ve top la y› c› l› ğa da
yan d›r ma s› afla ğ› da ki ler den han gi si nin bir 
gös ter ge si dir?

	 A)	 Ta	rım	sal	üre	ti	me	ge	çil	di	ği	nin	

 B) Kent	dev	let	le	ri	nin	ku	rul	du	ğu	nun	

	 C)	 Do	ğa	ya		ba	ğım	lı	ya	şan	dı	ğı	nın

	 D)	 De	niz	ko	lo	ni	ci	li	ği	ya	pıl	dı	ğı	nın	

	 E)	 Ti	ca	ri	et	kin	li	ğin	baş	la	dı	ğı	nın

9) Ta	rih	 çağ	 çi	zel	ge	si	 in	ce	len	di	ğin	de	 gü	nü	mü	ze	
yak	la	şıl	dık	ça	ta	rih	çağ	la	rı	nın	sü	re	le	ri	nin	kı	sal	dı	ğı	
göz le nir.

 Bu du ru mun ne de ni  afla ğ› da ki ler den han gi
siy le aç›k la na bi lir?

	 A)	 Top	lum	lar	 ara	sı	 ile	ti	şi	min	 ve	 bil	gi	 bi	ri	ki	mi	nin	
art	ma	sıy	la

	 B)	 Her	 top	lum	da	çağ	la	rın	 fark	lı	 za	man	lar	da	ya
şan	ma	sıy	la

	 C)	 Ta	rih	çağ	la	rı	na	ait	da	ha	çok	bel	ge	bu	lun	ma
sıy	la

	 D)	 Tüm	top	lum	la	rı	et	ki	le	yen	olay	la	rın	azal	ma	sıy
la

	 E)	 Ta	ri	h	 ön	ce	si	 de	vir	le	rin	 ay	rı	mın	da	 kul	la	nı	lan	
mal	ze	me	nin	cin	si	nin	et	ki	li	ol	ma	sıy	la

10) Ta	rih;	top	lum	la	rın	geç	miş	te	ki	ya	şa	yış	la	rı	nı,	bir	bir
le	riy	le	 olan	 iliş	ki	le	ri	ni	 yer	 ve	 za	man	 gös	te	re	rek,	
ne	den		so	nuç	 iliş	ki	si	ne	da	yan	dı	ra	rak	ve	nes	nel	
bir	şe	kil	de	in	ce	le	yen	bi	lim	dir.

 Bu ta n› ma gö re ta ri hi arafl t›r ma lar da,

	 I.	 ta	raf	sız	lık,

	 II.	 ola	yın	ger	çek	leş	ti	ği	coğ	raf	ya	ve	sü	reç,

	 III.	 ola	yın	ken	din	den	son	ra	ki	olay	la	ra	et	ki	si

 öğe le rin den han gi le ri nin gö ze til me si ge rek li
dir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

11) Geç	miş	te	ya	şa	mış	in	san	top	lu	luk	la	rı	nı	ve	on	la	rın	
bi	r	bi	riy	le	 olan	 iliş	ki	le	ri	ni	 in	ce	le	yen	 ta	ri	h	 bi	li	mi	nin	
de	ğiş	mez	üç	un	su	ru;	in	san,	yer	ve	za	man	dır.

 Afla ğ› da ve ri len ta ri hi bil gi ler den han gi sin de 
bu üç un sur tam ve doğ ru ola rak be lir til mifl
tir?

	 A)	 1071	Ma	laz	girt	Sa	va	şı	 ile	Ana	do	lu	 ta	ri	hi	de
ğiş	miş	tir.

	 B)	 Me	zo	po	tam	ya’da	 ya	şa	yan	 Sü	mer	ler,	 M.Ö.	
3200’ler	de	ya	zı	yı	kul	lan	ma	ya	baş	la	mış	tır.

	 C)	 Tıp	bi	li	mi	nin	ön	cü	lü	ğü	nü	Mı	sır	lı	lar	yap	mış	tır.	

	 D)	 23	Ni	san	1920’de	I.	TBMM	açıl	mış	tır.	

	 E)	 An	ka	ra	Sa	va	şı’nda	Yıl	dı	rım	Ba	ye	zid,	Ti	mur’a	
ye	nil	miş	tir.

12) He	ral	dik	bi	li	mi	nin	 in	ce	le	me	ala	nı	na	gi	ren	mü	hür	
ve	 dam	ga	lar,	 bel	ge	le	rin	 ve	ya	 eş	ya	la	rın	 kim	le	re	
ait	ol	du	kla	rı	nı	be	lir	ten	önem	li	bi	rer	ta	ri	hi	kay	nak
tır.

 Bu na gö re,

	 I.	 He	ral	dik,	ta	ri	he	yar	dım	cı	önem	li	bir	bi	lim	dir.

	 II.	 İn	san	lık	 ta	ri	hi	nin	 her	 	 dö	ne	min	de	 mü	hür	 ve	
dam	ga	lar	kul	la	nıl	mış	tır.	

	 III.	 Ta	ri	hi	kay	nak	lar	da	mut	la	ka	mü	hür	ve	ya	dam
ga	aran	ma	lı	dır.

 yo rum la r›n dan han gi le ri ya p› la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

   D) I ve III E) I, II ve III
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1)	 İn	sa	noğ	lu,	 ta	ri	hin	 en	 es	ki	 de	vir	le	rin	den	 iti	ba	ren	

do	ğa	ya	 ege	men	 ola	bil	mek	 için	 gi	ri	şim	ler	de	 bu
lun	muş	tur.

 Afla ğ› da ki ler den han gi si, bu doğ rul tu da ya p›
lan gi ri flim ler ara s›n da gös te ri le mez?

	 A)	 Ma	ğa	ra	du	var	la	rı	na	resim	ler	çi	zil	mesi

	 B)	 Ate	şin	kont	rol	al	tı	na	alın	ma	sı

	 C)	 Su	la	ma	ka	nal	la	rı	nın	ya	pıl	ma	sı

	 D)	 Hay	van	la	rın	ev	cil	leş	ti	ril	me	si

	 E)	 Top	ra	ğın	iş	len	me	si

2) Ta ri h ön ce si de vir ler de ate flin kont rol al t› na 
al›n ma s› n›n afla ğ› da ki ge lifl me ler den han gi si
ne or tam ha z›r la d› ğ› sa vu nu la maz?

	 A)	 Ma	den	le	rin	iş	len	me	si	ne

	 B)	 Yi	ye	cek	alış	kan	lık	la	rı	nın	de	ğiş	me	si	ne	

	 C)	 Top	rak	tan	araç	ge	reç	ya	pıl	ma	sı	na	

	 D)	 İn	sa	nın	do	ğa	ya	kar	şı	ha	ki	mi	ye	ti	nin	art	ma	sı	na	

	 E)	 Av	cı	lı	ğın	önem	ka	zan	ma	sı	na

3) Afla ğ› da ki ler den han gi si nin, ta rih bi li mi nin 
özel lik le ri ara s›n da yer al d› ğ› sa vu nu la maz?

	 A)	 Ya	zı	nın	 bu	lu	nu	şun	dan	 son	ra	ki	 dö	ne	mi	 in	ce
ler.

	 B)	 De	ney	ve	göz	lem		me	tot	la	rı	nı	kul	la	na	maz.

	 C)	 Yer	ve	za	man	kav	ram	la	rı	nı	dik	ka	te	alır.	

	 D)	 Ne	denso	nuç	iliş	ki	si	ne	önem	ve	rir.

	 E)	 Geç	miş	olay	la	rı	in	ce	ler.

4) Za	man	 için	de,	 uzun	 sü	re	de	 olu	şan	 ge	liş	me	le	re	
“ta	ri	hi		ol	gu”	adı	ve	ri	lir.

 Bu na gö re, afla ğ› da ki ler den han gi si ta ri hi ol
gu ya ör nek gös te ri le bi lir?

	 A)	 Ku	ranı	Ke	rim’in	ki	tap	ha	li	ne	ge	ti	ril	me	si	

	 B)	 Ana	do	lu’nun	Türk	leş	me	si	

	 C)	 İs	tan	bul’un	fet	he	dil	me	si	

	 D)	 Bal	kan	Sa	vaş	la	rı	nın	ya	pıl	ma	sı	

	 E)	 Ka	ra	han	lı	Dev	le	ti’nin	ku	rul	ma	sı

5) I.	 Et	nog	raf	ya,	 top	lum	la	rın	 ken	di	 öz	 kül	tür	le	ri	ni	
in ce ler.

	 II.	 Pa	le	og	raf	ya,	 geç	miş	ten	 bu	gü	ne	 ge	len	 yazı	
türlerini inceler.

	 III.	 Ar	ke	olo	ji,	 ta	rih	te	ki	 uy	gar	lık	lar	dan	 gü	nü	mü	ze	
ula	şan	 ka	lın	tı	la	rı	 gün	 ışı	ğı	na	 çı	ka	rıp,	 in	ce	le
me	si	ni	ya	par.

 Yu ka r› da ki ta ri he yar d›m c› bi lim ler den han gi le
ri, ta ri h ön ce si dö ne mle rin in ce len me sin de 
kul la n› la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I											B)	Yal	nız	II	 							C)	Yal	nız	III

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

6) Es	ki	bir	yer	le	şim	mer	ke	zin	de	ya	pı	lan	araş	tır	ma
da	al	tın	dan	ya	pıl	mış	süs	eş	ya	la	rı,	su	la	ma	ka	nal
la	rı,	anıt	me	zar	la	rın	 içi	ne	ko	nul	muş	araç	ve	ge
reç	ler	ile	du	var	ka	lın	tı	la	rı	na	rast	lan	mış	tır.

 Bu na gö re, bu yer le flim mer ke zin de ya fla yan 
in san lar için afla ğ› da ki ler den han gi si söy le ne
mez?

	 A)	 Ahi	ret	inan	cı	na	sa	hip	ol	duk	la	rı

	 B)	 Yerleşik	bir	yaşam	sürdükleri

	 C)	 Üre	ti	ci	top	lum	ya	pı	sı	na	sa	hip	ol	duk	la	rı

	 D)	 Ma	den	iş	le	me	si	ni	bil	dik	le	ri

	 E)	 Ya	zı	yı	kul	lan	dık	la	rı

7) İn	san	 top	lu	luk	la	rı	nın	 ya	zı	yı	 kul	lan	ma	sı	 ile	 ta	ri	hi	
de	vir	le	re	ge	çil	miş;	an	cak	top	lu	luk	la	rın	ta	rih	de	vir
le	ri	ne	ge	çi	şi	fark	lı	za	man	lar	da	ger	çek	leş	miş	tir.	

 Ta rih de vir le ri nin fark l› za man lar da bafl la ma
s›, afla ğ› da ki ler den han gi si nin bir gös ter ge si
dir?

	 A)	 Top	lum	sal	ge	liş	me	nin	ya	vaş	la	dı	ğı	nın

	 B)	 Kül	tü	rel	ge	liş	me	nin,	her	top	lum	da	ay	nı	hız	da	
ol	du	ğu	nun

	 C)	 Top	lum	la	rın,	ya	zı	yı	 fark	lı	za	man	lar	da	kul	lan
ma	ya	baş	la	dı	ğı	nın

	 D)	 Yö	ne	tim	şe	kil	le	rin	in	fark	lı	ol	du	ğu	nun

	 E)	 Çok	tan	rı	lı	din	le	rin,	bi	lim	sel	ge	liş	me	le	ri	en	gel
le	di	ği	nin

TEST 3



12

TARİH BİLİMİ

8) Ta rih bi li mi nin in ce le me ala n› içe ri sin de afla
ğ› da ki ler den han gi si yer al maz?

	 A)	 Kül	tür	ler	ara	sı	et	ki	le	şim

	 B)	 Ge	le	ce	ğe	yö	ne	lik	ta	sa	rım	lar

	 C)	 Top	lum	lar	ara	sı	as	ke	ri	ça	tış	ma	lar	

	 D)	 Bi	lim	sel	ve	tek	no	lo	jik	ge	li	şim

	 E)	 İnanç	la	rın	ve	din	le	rin	ev	ri	mi

9) Afla ğ› da ki le rin han gi sin de I. ola y›n so nu cu
nun II.’ye or tam ha z›r la d› ğ› sa vu nu la maz?

          I. Olay                   II. Olay             

	 A)	 Ta	rım	sal	üre	ti	min	 Yer	le	şik	ya	şa	ma	geçil

	 	 baş	la	ma	sı	 	 mesi

	 B)	 Ma	den	kullanımı	 Gö	çe	be	ha	ya	tın	baş

	 	 nın	yay	gın	laş	ma	sı	 laması	

	 C)	 Ya	zı	nın	bu	lun	ma	sı	 Ta	ri	h	de	vir	le	ri	nin	başla

	 	 	 	 	 ması	 	

	 D)	 Ate	şin	kont	rol	al	tı	 Bes	len	me	alış	kan	lık	la	rı	

	 	 	na	alın	ma	sı	 	 nın	değişmesi

	 E)	 Yer	le	şik	ha	ya	ta	 Mi	ma	ri	eser	le	rin	

	 	 ge	çil	me	si	 	 ya	pılması

   

10) Ta rih sel sü re cin arafl t› r›l ma s›n da,

	 I.	 anıt	lar	üze	rin	de	ki	ki	ta	be	le	rin	çö	züm	len	me	si,

	 II.	 es	ki	pa	ra	la	rın	in	ce	len	me	si,

	 III.	 top	lum	la	rın	öz	kül	tür	le	ri	nin	yo	rum	lan	ma	sı

 ça l›fl ma la r› Nü miz ma tik, Et no lo ji ve Epig raf ya 
bi lim le riy le ilifl ki len di ril di ğin de, afla ğ› da ki ler
den han gi si nin doğ ru ol du ğu söy le ne bi lir?

  Nü	miz	ma	tik Et	no	lo	ji Epig raf ya

 A) I II III

 B) III I II

 C) II III I

 D) III II I

 E) I III II

11) Afla ğ› da ki ler den han gi si ta rih bi li miy le il gi li 
bir arafl t›r ma da ya rar la n› la bi le cek ya z› s›z bel
ge ler kap sa m›n da de ğer len di ri le mez?

	 A)	 Men	hir	ve	dol	men	ler	

	 B)		Top	rak	eş	ya	lar

 C)		Mi	ma	ri	ka	lın	tı	lar	

	 D)	 Kro	nik	ler

 E) Hö yük ler

12) İs la mi yet ön ce si Türk dev let le rin de gö rü len 
Yuğ tö ren le ri nin, afla ğ› da ki ler den han gi si nin 
ay d›n la t›l ma s›n da ta ri he yar d›m c› ol du ğu söy
le ne bi lir?

	 A)		Siyasi	ilişkilerin

	 B)	 Ekonomik	gelişmelerin

	 C)	 Bilimsel	buluşların

	 D)	 Etnik	oluşumların

	 E)	 Kültürel	yapının

13) Ta ri h ön ce si nin dö nem le re  ay r›l ma s›n da afla
ğ› da ki ler den han gi si  te mel al›n m›fl t›r?

 A)	 Ate	şin	kul	la	nıl	ma	sı	

	 B)	 Ta	rı	mın	baş	la	ma	sı	

	 C)	 Araç	ge	reç	le	rin	ya	pıl	ma	sı	

	 D)	 Ti	ca	re	tin	ge	liş	me	si	

	 E)	 Top	lum	sal	iş	bö	lü	mü	nün	oluş	ma	sı

14) İn san la r›n, top ra ğ› ekip biç me yi öğ ren me si, 
ilk köy top lu luk la r› n› olufl tur ma s›, hay van la r› 
ev cil lefl tir me si, afla ğ› da ki dö nem le rin han gi
sin de bafl la m›fl t›r?

	 A)	 Ci	la	lı	Taş	Ça	ğı	

	 B)		Yont	ma	Taş	Ça	ğı

	 C)		Ba	kır	Ça	ğı		

	 D)		Tunç	Ça	ğı	

	 E)		De	mir	Ça	ğı	
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1) Bir ta rih arafl t›r ma c› s› n›n,

	 I.	 ken	di	inanç	ve	si	ya	si	gö	rüş	le	ri	ni	araş	tır	ma	sı
nın	içi	ne	kat	ma	sı,

	 II.	 ba	zı	bel	ge	le	ri	gör	mez	den	gel	me	si,

	 III.	 gü	nü	mü	zün	şart	la	rı	nı	gö	z	ö	nü	ne	ala	rak	ko	nu
yu	in	ce	le	me	si	

 uy gu la ma la r›n dan han gi le ri, öz nel ta rih an la
y› fl› na sa hip  ol du ğu nu gös ter mek te dir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	II	 C)	I	ve	III

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

2) Taş	 dev	ri	ni	 ya	şa	yan	 bir	 uy	gar	lık	 za	man	 için	de	
De	mir	 dev	ri	ni	 ya	şa	yan	 bir	 uy	gar	lık	tan	 et	ki	le	nip	
Ci	la	lı	taş	dev	riy	le	bir	lik	te	Ma	den	dev	ri	ne	geç	miş
tir. 

 Bu du ru mun ya flan ma s› na afla ğ› da ki ler den  
han gi si nin or tam ha z›r la d› ğ› sa vu nu la maz?

  

 A) Ti ca ri et kin lik le rin  

 B)  Göç le rin  

	 C)	 İs	ti	la	la	rın		 	

	 D)		Ta	rım	sal	fa	ali	yet	le	rin	

	 E)		Sa	vaş	la	rın

3) Aflağ›daki olaylardan hangisinin olufl zaman› 

diğerlerine göre daha belirgindir?

  

	 A)	 Osmanlı	Devleti'nin	teokratik	yapısı	XVI.	yüz

yılın	son	çeyreğinde	güç	kazanmıştır.

	 B)	 Halifelik	 kurumunun	 varlığına	 3	 Mart'ta	 son	

verilmiştir.

	 C)	 Türkiye'de	 Miladi	 Takvim	 1	 Ocak	 1926'da	

kullanılmaya	başlanmıştır.

	 D)	 Fransız	İhtilali'nin	yaşanmasıyla	Yeniçağ	son	

bulmuş,	Yakınçağ	başlamıştır.

	 E)	 1870'lerde	başlayan	devletlerarası	bloklaşma	

süreci,	dünyayı	büyük	bir	savaşa	sürüklemiş

tir.

4) Ta rih bi li mi nin in ce le me ala n› n› en kap sam l› 

fle kil de be lir ten ifa de afla ğ› da ki ler den han gi

si dir?

	 A)	 Dev	let	ler	ara	sı	iliş	ki	ler

	 B)	 İn	san	top	lu	luk	la	rı	nın	ya	şa	yış	la	rı

	 C)	 Sa	nat	sal	faaliyetler

	 D)	 Sa	vaş	lar	ve	ba	rış	ant	laş	ma	la	rı	

	 E)	 Top	lum	lar	ara	sı	et	ki	le	şim

5) Bir ta rih arafl t›r ma c› s› n›n ta ri hi olay la r› in ce

ler ken afla ğ› da ki yön tem ler den han gi si ni uy

gu la ma s›, ob jek tif ta rih an la y› fl› na ters düfl tü

ğü nün gös ter ge si dir?

	 A)	 Olay	la	rı	bel	ge	le	re	da	yan	dı	ra	rak		in	ce	le	mesi

	 B)	 Olay	la	rın	yer	ve	za	ma	nı	nı	be	lirt	mesi

	 C)	 Olay	la	rı	meydana	 geldiği	 za	ma	nın	 ko	şul	la	rı

na	gö	re	de	ğer	len	dir	mesi

	 D)	 Olay	lar	ara	sın	da	ne	denso	nuç	iliş	ki	si	kur	ması

	 E)	 Olay	lar	da	et	kin	rol	oy	na	yan	ki	şi	le	ri	abar	ta	rak	

ver	mesi

6) Afla ğ› da ki ler den han gi sin de I.’de ve ri le nin 

II.’ye et ki et ti ği söy le ne mez?

 

               I.                                II.              

	 A)	 Av	cı	lık	ve	top	la	yı	cı	lık		 Üre	ti	ci	top	lum	ya	pı	sı	na

	 	 ya	pıl	ma	sı		 	 	 ge	çil	me	si

	 B)	 Üre	tim	faz	la	lı	ğı	nın	 Ta	kas	sis	te	mi	nin

	 	 oluş	ma	sı	 	 	 baş	la	ma	sı	

	 C)	 Gö	çe	be	ya	şa	mın	 	 Kent	leş	me	nin	ge	cik	me	si

	 	 gö	rül	me	si	 	

	 D)	 Te	ker	le	ğin	icat	 	 Top	lum	lar	ara	sı	ile	ti	şi	min

	 	 edil	me	si	 	 	 art	ma	sı

	 E)	 İl	kel	si	lah	la	rın	 	 Sa	vaş	la	rın	ya	pıl	ma	sı

	 	 icat	edil	me	si

TEST 4
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7)	 Di	ğer	ül	ke	le	rin	ta	ri	hin	den	ta	ma	men	ba	ğım	sız	hiç
bir	ül	ke	ta	ri	hi	yok	tur.

 Yu ka r› da ki sap ta ma ile “in	san	lık	ta	ri	hi”nin afla
ğ› da ki özel lik le rin den han gi si vur gu lan mak 
is ten mifl tir?

	 A)	So	mut	lu	ğu	 B)	Sü	rek	li	li	ği	 C)		Nes	nel	li	ği

	 	 	 D)	Bü	tün	lü	ğü	 E)	Bi	lim	sel	li	ği

8) I.	 Dev	let	ar	şiv	le	ri

	 II.	 Anıt	lar	üze	rin	de	ki	ki	ta	be	ler

	 III.	 Anı	lar	ve	gün	lük	ler

 Yu ka r› da ki ler den han gi le ri nin ya z› l› bir bel ge 
ni te li ği ta fl› d› ğ› söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

9) I.	 Ate	şin	kul	la	nıl	ma	sı	

	 II.	 Ta	rı	mın	baş	la	ma	sı	

	 III.	 Te	ker	le	ğin	bu	lun	ma	sı	

 Yu ka r› da ki ge lifl me ler den han gi le ri nin, in san 
top lu luk la r› ara s›n da s› n›f far kl›l›klar›n›n or ta
ya ç›k ma s› na ne den ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

   D) I ve II  E) II ve III

10) İn	san	lık	ta	ri	hi	in	ce	len	di	ğin	de	sos	yal	sı	nıf	fark	lı	lık
la	rı	nın	ilk	dö	nem	ler	de	ol	ma	dı	ğı	gö	rü	lür.

 Bu du ru mun ne de ni afla ğ› da ki ler den han gi si
dir?

	 A)	 Ha	va	la	rın	so	ğuk	ol	ma	sı

	 B)	 Ta	rım	la	uğ	ra	şıl	ma	sı

	 C)	 Gö	çe	be	bir	ya	şam	sü	rül	me	si

	 D)	 Çok	fark	lı	din	le	rin	ol	ma	sı

	 E)	 Klan	ha	lin	de	ya	şan	ma	sı

11) Bir ören ye rin de ya p› lan ka z› lar da ele ge çi ri len,

 I. sa	ban,

	 II.	 çöm	lek	çi	çar	kı,

	 III.	 buğ	day	ta	ne	le	ri

 bu lun tu lar›n dan han gi le ri, o bölgede üretim 
etkinliklerinin bafllad›ğ›na ka n›t gös te ri le bi lir?

 A) Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

12) Ta	rih	bi	li	mi,	doğ	ru	bil	gi	ler	ak	ta	ra	bil	mek	 için	el	de	
et	ti	ği	 bel	ge	le	ri	 in	ce	le	ye	rek	 eleş	ti	ri		 süzgecinden	
geçirir.

 Afla ğ› da ki bel ge ler den han gi sin de, kay nak 

elefl tir me si nin da ha az ge rek li ol du ğu sa vu
nu la bi lir?

 A)	 Ma	de	ni	eş	ya	lar	da

	 B)	 Özel	ar	şiv	bel	ge	le	rin	de

	 C)	 Yıl	lık	lar	da

	 D)	 Ha	tı	ra	lar	da

 E) Gün lük ler de

13) Afla ğ› da ki olay lar dan han gi si nin,   in san l›k ta

ri hin de diğerlerinden daha az bir de ği fli me 
ne den ol du ğu sa vu nu la bi lir?

 A) İs	tan	bul’un	Fet	hi’nin

 B)	 Ka	vim	ler	Gö	çü’nün	

	 C)	 Ya	zı	nın	bu	lun	ma	sı	nın	

 D) Pusulanın	ica	dı	nın  

	 E)	 Fran	sız	İh	ti	la	li’nin

14) Afla ğ› da ki olay lar dan han gi si gü nü mü ze da ha 
ya k›n bir za man di li min de ger çek lefl mifl tir?

	 A)	 Ma	den	le	rin	iş	len	me	si

 B)	 Pa	ra	nın	kul	la	nıl	ma	sı

	 C)	 Ya	zı	nın	bu	lun	ma	sı

	 D)	 İlk	ya	zı	lı	ya	sa	la	rın	ya	pıl	ma	sı

	 E)	 Si	te	le	rin	ku	ru	lma	sı
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1) MezopotamyauygarlığıSümerlilerledoğmuşve

Asurlularakadarsürekligelişmegöstermiştir.

 Bu na gö re, Me zo po tam ya uy gar lı ğı için;

 I. Birçoktopluluğunkatkısıileoluşmuştur.

 II. Kültürel etkileşime kapalı bir gelişim göster
miştir.

 III. Gelişimsürecidiğermedeniyetleregöredaha
yavaşgerçekleşmiştir.

 yo rum la rın dan han gi le ri ya pı la bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)IIveIII

2) ‹lkçağ’daPers,‹skender,RomaveBizans‹mpa
ratorluklar›Anadolu’dabelli dönemlerdehakimi
yetkurmufllard›r.

 Bu na gö re, Ana do lu ile il gi li afla ğı da ki yar gı
lar dan han gi si ne ula flı la maz?

 A) Önemlibircoğrafikonumasahipolmufltur.

 B) Farkl›kültürlereaitizlertafl›m›flt›r.

 C) ‹lkçağ’dansonraöneminiyitirmifltir.

 D) Kültürveuygarl›kmerkezihalinegelmifltir.

 E) Önemlisavafllarasahneolmufltur.

3) Özgürdüşünceortamınınbulunduğuİyonsitele
rindeTales gibi filozoflar,Mısır veMezopotam
ya’danöğrendikleribilgilerigeliştirerekpozitifbi
limlerintemelleriniatmışlardır.

 Yal nız bu bil gi ye da ya na rak,

 I. Özgür düşünce, bilimsel çalışmalara ortam
hazırlamıştır.

 II. İyonsiteleri,MısırveMezopotamya’danetki
lenmiştir.

 III. İyonsitelerindekiyönetimanlayışıönceMısır
veMezopotamya’dagörülmüştür.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula flı la bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)IIveIII

4) ‹lk çağ’da Hin dis tan’da sü rek li is ti la la r so nu
cun da fark lı et nik ya pı la rın ve bu na bağ lı ola
rak fark lı kül tür le rin bir ara ya gel me si nin, 

 I. ayn›coğrafyadaulusalbirkültürünortayaç›k
mas›,

 II. ticarifaaliyetlerinönemkaybetmesi,

 III. kültürelfarkl›l›klar›nsonaermesi

 ge lifl me le rin den han gi le ri nin ya flan ma sı nı en
gel le di ği söy le ne mez?

 A)Yaln›zIB)Yaln›zIIC)Yaln›zIII

   D)IveIIE)IIveIII

5) Urartular, Doğu Anadolu’da başkenti Tuşpa ol
maküzerebirdevletkurmuştur.

 Bu bil gi ye da ya na rak, Urar tu lar ile il gi li afla ğı
da ki yar gı lar dan han gi si ne ula flı la bi lir?

 A) Genişsınırlaraulaşmışlardır.

 B)Merkeziyönetimanlayışınıuygulamışlardır.

 C)Askerliğeönemvermişlerdir.

 D)Dışakapalıbirtoplumolmuşlardır.

 E)Kolonicilikyapmışlardır.

6) Sümerinancındatanrılar,kuvvet,düzenveahla
kıtemsiletmiştir.Hersite,kenditanrısıyanında
diğersitelerintanrısınadatapmıştır.

 Bu na gö re, Sü mer uy gar lı ğı ile il gi li afla ğı da ki 
yar gı lar dan han gi si ne ula flı la maz?

 A) Çoktanrılıinançgörülmüştür.

 B) Merkeziyönetimuygulanmıştır.

 C) Sitelerarasındakültüreletkileşimoluşmuştur.

 D) Toplumiçindekidüzen,inançyoluylasağlan
makistenmiştir.

 E) Dinselhoşgörüanlayışıgelişmiştir.

TEST 5
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7) İlkçağ’da Anadolu’da köleler, bedel ödeyerek

hürlersınıfınageçebildiklerigibimalvemülksa

hibideolabiliyorlardı.Köleler,yarıminsankabul
edildiğindencezalar,hürlereoranlakölelereyarı
yarıyauygulanmaktaydı.

 Bu bil gi ye da ya na rak, ‹lk çağ’da Ana do lu ile 
il gi li afla ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula flı la
maz?

 A) Kölelerebazıhaklarverilmiştir.

 B) Halkınyönetimekatılımısağlanmıştır.

 C) Sınıffarklarıhukukiyapıyıetkilemiştir.

 D) Özelmülkiyetanlayışıgörülmüştür.

 E) Toplumsal sınıflar arasında geçişler yaşan
mıştır.

8) ‹yonflehirdevletleritiranlartaraf›ndanyönetilirve
yaln›zcabüyükbird›fltehlikezaman›ndabirleflir
lerdi.

 Bu du rum afla ğı da ki ler den han gi si ni gös te
rir?

 A) fiehirdevletlerininegemenlikalan›n›ngenifl
lediğini

 B) Savafllar›ntiranlar›niktidarsüresiniuzatt›ğ›n›

 C) fiehir devletlerinin sürekli mücadele halinde
olduğunu

 D) Anadolu’nuns›ks›ksavaflalan›halinegeldi
ğini

 E) D›flbask›lar›nidariyap›y›etkilediğini

9) M›s›r’›netraf›n›nçöllerleçevriliolmas›vegöçyol
lar›üzerindebulunmamas›farkl›kültürlerleetkile
fliminiengellemifltir.

 Bu na gö re, Mı sır me de ni ye ti ile il gi li afla ğı da
ki ler den han gi si ne ula flı la bi lir?

 A) Kölelikyayg›nd›r.

 B) Merkeziotoritezay›ft›r.

 C) Ölümdensonrakiyaflaminanc›vard›r.

 D) Kendineözgübiruygarl›kt›r.

 E) Demokratikyönetimanlay›fl›hakimdir.

10) Anadolu,göçveticaretyollar›üzerindebulunan
ve k›talar› birbirine bağlayan verimli topraklara
sahipönemlibirbölgedir.

 Ana do lu’nun bu ko nu mu nun afla ğı da ki ler den 
han gi si ne or tam ha zır la dı ğı sa vu nu la bi lir?

 A) Değiflikmedeniyetlerinkurulmas›na

 B) Yaz›l›hukukkurallar›n›noluflmas›na

 C) Tarihyaz›c›l›ğ›n›ngeliflmesine

 D) Özelmülkiyetanlay›fl›n›nyayg›nlaflmas›na

 E) Zengindevletlerinkurulmas›na

11) Yap›lanaraflt›rmalarHititdilinin,HintAvrupadil
lerinin kökenini oluflturduğu; Latince, ‹ngilizce,
SanskritçegibidillerinkökenlerininHititlerekadar
dayand›ğ›görülmektedir.

 Bu na gö re,

 I. Filolojikçal›flmalarkültürel iliflkileriortayaç›
karm›flt›r.

 II. Hititlerçevreuygarl›klar›etkilemifltir.

 III. Hititçe günümüze kadar yayg›nl›ğ›n› sürdür
müfltür.

 yargı la rın dan han gi le ri ne ula flı la bi lir?

 A)Yaln›zII B)Yaln›zIII C)IveII

   D)IIveIIIE)I,IIveIII

12) Persler, fetihlerle genişleyen ülkelerini satraplık
adı verilen eyaletlere bölmüştür. Bu eyaletlerin
valilerimerkezdenatanmıştır.

 Bu na gö re, Pers ler le il gi li,

 I. Satraplıkyönetimiilebağımsızdevletlerinku
rulmasınıamaçlamışlardır.

 II. Ülkeyiyönetimbirimlerineayırmışlardır.

 III. Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlar
dır.

 yo rum la rın dan han gi le ri ya pı la maz?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)IIveIII
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1) Sümerler, “Ziggurat” ad› verilen yedi katl› tap›

naklarinflaetmifllerdir.Zigguratlar,birçokamaca
hizmetettiğigibienüstkat,rasathaneolarakkul
lan›lm›fl ve burada astronomi çal›flmalar› yap›l
m›flt›r.

 Bu du rum, afla ğı da ki ler den han gi si nin gös ter
ge si dir?

 A) Bilimselçal›flmalar›nyap›ld›ğ›n›n

 B) Çoktanr›l›dinlereinan›ld›ğ›n›n

 C) Yönetimdeyeteneklikiflileregörevverildiğinin

 D) S›n›fl›toplumdüzenininoluflmad›ğ›n›n

 E) Doğaolaylar›n›nkontrolalt›naal›nd›ğ›n›n

2) ‹lkçağ’daAnadolu’da inflaedilenLidyal›lar›nAr
temis tap›nağ›, Yunanl›lar›n Assos Atena tap›
nağ›, Romal›lar›n Aspendos tiyatrosu dönemin
en önemli mimari eserleri olmufl ve günümüze
kadarulaflabilmifltir.

 Bu na gö re,

 I. ‹lkçağ’daAnadolupekçokkültürünyaflad›ğ›
bircoğrafyaolmufltur.

 II. Anadolu’datektanr›l›dinleretkiliolmufltur.

 III. Diniinançlarmimariningelifliminietkilemifltir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula flı la bi lir?

 A)Yaln›zIB)Yaln›zIIC)IveIII

   D)IIveIIIE)I,IIveIII

3) Yunan flehir devletlerinden Atina’da, Klistenes
halk›ndesteğinialarakkentinyönetiminielege
çirmifltir.

 Klis te nes’in, 

 I. halkmeclisinikurmas›,

 II. s›n›f ayr›l›klar›n› engelleyen kanunlar ç›kar
mas›,

 III. özgürdüflünceortam›n›nkurulmas›içinçaba
harcamas›

 ça lıfl ma la rın dan han gi le ri nin, de mok ra si ve 
sos yal eflit lik an la yıfl la rı ile pa ra lel lik gös ter
di ği söy le ne bi lir?

 A)Yaln›zIB)Yaln›zIIC)Yaln›zIII

   D)IveIIIE)I,IIveIII

4) ‹lk çağ’da,

 • Kudüsveçevresindeyaflayan‹branilerinMu
seviliğibenimsemesi,

 • Roma’n›n son dönemlerinde Milano Ferma
n›’ylaH›ristiyanl›ğ›nresmentan›nmas›

 ge lifl me le ri ne da ya na rak,

 I. ‹lkçağtoplumlar›n›nhepsindeçoktanr›l›din
lereinan›lm›flt›r.

 II. KudüsveRoma,kiliseninetkinliğialt›nagir
mifltir.

 III. ‹lkçağ’da tek tanr›l›dinlerin temelleriat›lm›fl
t›r.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula flı la maz?

 A)Yaln›zIB)Yaln›zIIC)Yaln›zIII

   D)IveIIE)IIveIII

5) Persler,s›n›rlar›n›ngenifllemesiüzerineülkeleri
ni,satrapl›kdenileneyaletlereay›rm›fllar;eyalet
leridevletmerkezindenatad›klar›valileriarac›l›ğ›yla 
yönetmifllerdir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, afla ğı da ki ler den han gi
si ne ula flı la bi lir?

 A) Perslerekarfl›sürekliisyanlar›nç›kt›ğ›na

 B) Merkezi yönetimin güçlendirilmesinin amaç
land›ğ›na

 C) Yönetimdeyeteneklikiflileregörevverildiğine

 D) Feodalniteliktebiryönetiminolduğuna

 E) Bilimselfaaliyetleringelifltiğine

6) AnadolumedeniyetlerindenUrartular,mezarları
nı odaveevbiçimindeyapmışlar, içlerine yiye
ceklerileçeşitlieşyalarkoymuşlardır.

 Buna göre, Urartularla ilgili aflağıdaki yargı

lardan hangisine ulaflılabilir?

 A) Merkeziyetçibiryönetimmevcuttur.

 B) Mimariningelişimiyavaştır.

 C) Ölümdensonrayaşaminancıetkilidir.

 D) Sınıffarklarıgüçlüdür.

 E) Astronomiçalışmalarıyapılmaktadır.

TEST 6
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7) • Sümerlerürünüzerindenal›nacakvergiyiko
laycahesaplamakiçinyaz›y›,

 • M›s›rl›lar bozulan tarla s›n›rlar›n› belirlemek
içingeometriyi,

 • Lidyal›larartanticarethacmikarfl›s›ndadeği
flimarac›olarakparay›bulmufllard›r.

 Bu ge lifl me le re da ya na rak, 

 I. Bulufllar›n temelini insan ihtiyaçlar› olufltur
mufltur.

 II. Bilimselçal›flmalar,insanyaflam›n›kolaylafl
t›rm›flt›r.

 III. ‹htiyaçlarbölgeleregörefarkl›l›kgöstermifller
dir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula flı la bi lir?

 A)Yaln›zIB)Yaln›zIIC)IveII

   D)IIveIIIE)I,IIveIII

8) Sümerlerin yaflad›ğ› bölgede yap›lan arkeolojik
çal›flmalarsonucundaelegeçirilenveM.Ö3000’li
y›llaraaitolduğuanlafl›lankültüreleserlerin;Orta
Asya’dakiM.Ö4000’liy›llaraaiteserlereçokben
zediğigörülmüfltür.

 Bu du ru ma da ya na rak,

 I. OrtaAsya’danMezopotamya’yagöçlerinya
fland›ğ›,

 II. iki coğrafya aras›nda kültürel iletiflimin oldu
ğu,

 III. ihtiyaçlar›ntopluluklar›farkl›yöndeetkilediği

 yo rum la rın dan han gi le ri ya pı la bi lir? 

 A)Yaln›zIB)Yaln›zIIC)Yaln›zIII

   D)IveIIE)I,IIveIII

9) Afla ğı da ki ler den han gi si nin Ana do lu’nun 

coğ ra fi ko nu mu nun so nu cun da ger çek lefl ti ği 

sa vu nu la maz?

 A) Çoksayıdadevletinkurulmasının

 B) Yazıyageçişingeçolmasının

 C) Pekçokuygarlığınmerkeziolmasının

 D) Dışarıdangöçalmasının

 E) Sıksıkistilayauğramasının

10) ‹lk çağ’da,

 I. Friglerde,öküzkesenlerevesabankıranlara,

 II. Fenikelilerde,denizticaretiniengelleyenlere,

 III. Asurlarda  ticaret kervanlarına saldıranlara

ağırcezalarverilmiştir.

 Yu ka rı da ki uy gu la ma lar dan han gi le ri,“Ekono
miketkenler,hukukkurallarınınoluşturulmasında
etkilidir.” yar gı sı nı ka nıt la ya cak ni te lik te dir? 

 

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

11) Ana do lu’da ya pı lan ka zı lar da,

 I. gündelikhayattakullanılaneşyalar,

 II. kildenyapılmıştabletler,

 III. kitabekalıntılarıbulunmuştur.

 Bu bu lun tu lar dan han gi le ri nin, Ana do lu’da 
ta ri h ön ce si dö nem le rin arafl tı rıl ma sın da kul
la nı la bi le ce ği söy le ne bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

12) M›s›r uygarl›ğ›n›n oluflumunda dinsel inan›fllar
belirleyiciolmuflveegemenliğinkaynağ›tanr›sal
kabuledilmifltir.

 Bu na gö re, Mı sır lı lar ile il gi li;

 I. Teokratikanlay›fldevletyönetimindeetkiliol
mufltur.

 II. Ülkeyi yönetme yetkisinin Tanr› taraf›ndan
verildiğineinan›lm›flt›r.

 III. Halkülkeyönetiminekat›lm›flt›r.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula flı la bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveII E)IIveIII
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1) İyon uy gar lı ğı na ait aşa ğı da ki özel lik ler den 

han gi si  fel se fe ve bi lim ala nın da ki ge liş me le
re or tam ha zır la ma mış tır?

	 A)	 Si	te	yö	ne	ti	ci	le	ri	nin	bi	lim	adam	la	rı	nı	des	tek	le
me le ri

	 B)	 Ti	ca	ret	 ya	pa	rak	 di	ğer	 uy	gar	lık	lar	la	 et	ki	le	şim	
içi	ne	gir	me	le	ri	

	 C)	 Çok	tan	rı	lı	din	inan	cı	nı	be	nim	se	me	le	ri	

	 D)	 Şe	hir	dev	let	le	rin	de	ki	yö	ne	ti	min	si	ya	si	bas	kı	yı	
or	ta	dan	kal	dır	ma	sı	

	 E)	 De	niz	 ti	ca	re	ti	 ile	 ge	li	şen	 eko	no	mi	nin	 bi	li	me	
kay	nak	lık	et	me	si	

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Ana do lu’nun İlk
çağ’da bir bi rin den fark lı uy gar lık la ra ev sa
hip li ği yap ma sı nın ne den le ri ara sın da gös te ri
le mez?

	 A)	 Ve	rim	li	top	rak	la	ra	sa	hip	ol	ma	sı

	 B)	 Nü	fus	ora	nı	nın	dü	şük	ol	ma	sı

	 C)	 İk	li	mi	nin	 in	san	 ya	şa	yı	şı	na	 ve	 ta	rı	ma	 uy	gun	
ol	ma	sı

	 D)	 Göç	yol	la	rı	üze	rin	de	ol	ma	sı

	 E)	 Önem	li	ti	ca	ret	yol	la	rı	üze	rin	de	bu	lun	ma	sı

3)	 Hi	tit	ler,	tan	rı	la	rı	na	he	sap	ver	mek	ama	cıy	la	kral	la
rı	nın	yap	tık	la	rı	nı	ol	du	ğu	gi	bi	an	la	tan	yıl	lık	lar	 tut
muş	lar	dır.

 Hi tit le rin bu uy gu la ma sı nın,

	 I.	 ta	raf	sız	ta	rih	an	la	yı	şı	nın	ge	liş	me	si,

	 II.	 kom	şu	dev	let	le	rin	güç	ka	zan	ma	sı,

	 III.	 mer	ke	zi	yö	ne	ti	min	za	yıf	la	ma	sı

 du rum la rın dan han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı 
sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

4) Hin	dis	tan’da	gö	rü	len	kast	 sisteminde,	 top	lum	sal	
sı	nıf	lar	ara	sın	da	ge	çiş	ka	bul	edil	me	miş	tir.	

 Bu du ru mun, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ne
den ol du ğu sa vu nu la maz?

	 A)	 Ulus	bi	lin	ci	nin	oluş	tu	ru	la	ma	ma	sı	na

	 B)	 Top	lum	sal	iş	bir	li	ği	nin	sağ	la	na	ma	ma	sı	na	

	 C)	 Sal	dı	rı	la	ra	kar	şı	bir	lik	te	ha	re	ket	edi	le	me	me	si
ne  

	 D)	 Ülkede	tek	inanç	sis	te	mi	nin	ha	kim	ol	ma	sı	na	

	 E)	 Top	lum	sal	 sı	nıf	la	rın	 kül	tü	rel	 ola	rak	 fark	lı	laş
ma	sı	na	

5) İlk çağ’da Yu na nis tan’da si ya si bir li ğin sağ la
na ma ma sı na rağ men kül tü rel bir li ğin ku rul
ma sın da,

	 I.	 ko	lo	ni	ci	lik	fa	ali	yet	le	ri,	

	 II.	 olim	pi	yat	oyun	la	rı,

	 III.	 sos	yal	sı	nıf	fark	lı	lık	la	rı		

 du rum la rın dan han gi le ri nin et ki li ol du ğu sa
vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

6)	 •		 Baş	kent	le	ri	Gor	di	on’dur.

	 •		 Ana	tan	rı	ça	la	rı	Ki	be	le’dir.

	 •		 Öküz	ke	se	nin	ve	sa	ban	kı	ra	nın	ce	za	sı	ölüm
dür.

 Frig le re ait bu bil gi le re da ya na rak, aşa ğı da ki
ler den han gi si nin bu top lu mun özel lik le ri ara
sın da ol du ğu söy le ne mez?

 

	 A)	Çok	tan	rı	lı	inanç	sis	te	mi	nin	benimsenmesi

	 B)	Ta	rı	ma	da	ya	lı	bir	eko	no	mi	nin	olması	

	 C)	Devletin	merkezden	yönetilmesi

	 D)	Ka	tı	hu	kuk	ku	ral	la	rı	nın	uygulanması	

	 E)	Ülkenin	teokratik	anlayışla	yönetilmesi

TEST 7
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7) Pers	ler,	 ilk	dü	zen	li	pos	ta	ör	gü	tü	nü	kur	muş	lar	ve	
im	pa	ra	tor	lu	ğun	her	ya	nı	nı	yol	lar	la	bir	bi	ri	ne	bağ	la
mış	lar	dır.	

 Bu du ru mun, 

	 I.	 ti	ca	re	tin	ge	liş	me	si,	

	 II.	 ta	rım	sal	üre	ti	min	azal	ma	sı,

	 III.	 mer	ke	zi	oto	ri	te	nin	güç	len	me	si	

 ge liş me le rin den han gi le ri ne ne den ol du ğu sa
vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

8) İlk çağ’da gö rü len,

	 I.	 ilk	gü	neş	tak	vi	mi	nin	kul	la	nıl	ma	sı,

	 II.	 ölü	le	rin	mum	ya	lan	ma	sı,

	 III.	 ti	ca	ret	ko	lo	ni	le	ri	nin	ku	rul	ma	sı,

	 IV.	de	mok	ra	tik	uy	gu	la	ma	la	ra	ge	çil	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, doğ ru dan di ni 
inanç lar la il gi li ol du ğu söy le ne bi lir?

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

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

9) Fe ni ke top rak la rı nın ta rı ma el ve riş siz ol ma sı
nın,

	 I.	 ko	lo	ni	ler	ku	rul	ma	sı	,

	 II.	 şe	hir	dev	let	le	ri	şek	lin	de	ör	güt	le	nil	me	si	,

	 III.	 dı	şa	rı	dan	göç	al	ın	ma	sı	

 ge liş me le rin den han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı 
sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

10) İlk çağ Uy gar lık la rı ’nın,

	 I.	 hu	kuk	ku	ral	la	rı	nın	tan	rı	sal	kay	nak	lı	ol	ma	sı,

	 II.	 tan	rı		kral	an	la	yı	şı	nın	ol	ma	sı,	

	 III.	 çok	tan	rı	lı	din	le	re	ina	nıl	ma	sı	

 özel lik le rin den han gi le ri, te ok ra tik dev let an
la yı şı na ka nıt ola bi lir?

	 A)	Yal	nız	III	 B)	I	ve	III	 C)	I	ve	II

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

11) Aşa ğı da ki ler den  han gi sin de, I.’de ve ri le nin 
II.’ye ne den ol du ğu söy le ne mez?

   											I.												 											II.										

	 A)	 Sü	mer	le	rin	şe	hir		 Si	ya	si	bir	li	ğin

	 	 dev	let	le	ri	şek	lin	de	 sağ	lan	ma	sı

	 	 ör	güt	len	me	si

	 B)	 Lid	ya	lı	la	rın	ti	ca	re	ti	 Pa	ra	nın	ica	t

	 	 ge	liş	tir	me	si	 	 edil	me	si

	 C)	 Fe	ni	ke	li	le	rin	ko	lo	ni	ci	lik	 Al	fa	be	nin	

	 	 ve	deniz	ticareti	 	 Ak	de	niz

	 	 yapması	 	 hav	za	sın	da	

	 	 	 	 	 ya	yıl	ma	sı

	 D)	 Urar	tu	la	rın	yük	sek	ve	 Tarımsal

	 	 en	ge	be	li	bir	coğ	raf	ya	 faaliyetlerin

	 	 da	ya	şa	ma	sı	 	 zor	laş	ma	sı

	 E)	 Bü	yük	İs	ken	der’in	 Hel	le	nizm	

	 	 Do	ğu	se	fe	ri	ne	çık	ma	sı	 kül	tü	rü	nün

     te mel le ri nin 

	 	 	 	 	 atıl	ma	sı

12) Yu nan şe hir dev let le rin de,

	 I.	 asil	le	rin	güç	le	ne	rek	yö	ne	ti	mi	ele	ge	çir	me	si,

	 II.	 ti	ca	ri	ha	ya	tın	can	lı	ol	ma	sı,

	 III.	 öz	gür	dü	şün	ce	nin	ge	liş	me	si

 du rum la rın dan han gi le ri, oli gar şik yö ne ti min 
uy gu lan dı ğı nın gös ter ge si dir?

 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III
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1) İlk	çağ	’da	ya	şa	nı	lan	coğ	raf	ya,	uy	gar	lık	la	rın	şe	kil
len	me	sin	de	et	ki	li	ol	muş	tur.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki le rin han gi si nin olu şu
mun da coğ ra fi ko şul la rın et ki sin den sö z e di
le mez?

	 A)	 İyon	ya	lı	la	rın	de	niz	 ti	ca	re	ti	 ve	ko	lo	ni	ci	lik	 yap
ma	sı	nda

	 B)	 Mı	sır’da	 fi	ra	vun	la	rın	di	ni	ayin	le	re	ka	tıl	ma	sın
da

	 C)	 Urar	tu	la	rın	su	ka	nal	la	rı	in	şa	et	me	si	nde

	 D)	 Hin	dis	tan’ın	sık	sık	is	ti	la	ya	uğ	ra	ma	sı	nda

	 E)	 Frig	ya	lı	la	rın	ta	rım	la	uğ	raş	ma	sı	nda

2) Ana do lu’nun ve rim li top rak la ra, el ve riş li ik li
me ve önem li yol la rın ke siş ti ği mer ke zi bir 
ko nu ma sa hip ol ma sı nın,

	 I.	 önem	li	uy	gar	lık	la	rın	ku	rul	ma	sı,

	 II.	 fark	lı	kül	tür	le	rin	kay	naş	ma	sı,

	 III.	 nü	fus	yo	ğun	lu	ğu	nun	azal	ma	sı

 du rum la rın dan han gi le ri nin ya şan ma sı na ne
den ol du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

3) Pers le rin,

	 I.	 Ül	ke	yi	sat	rap	lık	la	ra	 (eya	let	le	re)	bö	le	rek	mer
kez	den	va	li	ata	ma	la	rı,	

	 II.	 Ge	niş	Pers	top	rak	la	rın	da	ida	ri	iş	le	yi	şi,	şah	gö
zü	ve	şah	ku	la	ğı	de	ni	len	mü	fet	tiş	ler	ta	ra	fın	dan	
de net le me le ri,

	 III.	 İm	pa	ra	to	ru,	mut	lak	ha	kim	ola	rak	ka	bul	et	me
le ri

 özel lik le rin den han gi le ri, mer ke zi yö ne ti me 
önem  ve ril di ği ne ka nıt ola rak gös te ri le bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II

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

4)	 •		 Mum	ya	cı	lık;	 ec	za	cı	lık	 ve	 tıb	bın	 ge	liş	me	si	ne	
kat	kı	da	bu	lun	muş	tur.

	 •		 Fi	ra	vun	lar	 için	 pi	ra	mit,	 halk	 için	 la	bi	rent	 adı	
ve	ri	len	me	zar	la	rın	ya	pıl	ma	sı,	ta	pı	nak	mi	ma	ri
si	ni	ge	liş	tir	miş	tir.

 Mı sır 'da gö rü len bu ge liş me le rin te mel ne de
ni, aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 De	niz	ti	ca	re	ti	ile	uğraşılması

	 B)	 Mer	ke	zi	oto	ri	te	nin	güçlendirilmeye	çalışılması

	 C)	 Ölüm	den	son	ra	ki	ha	ya	ta	ina	nıl	ma	sı

	 D)	 Tarıma	önem	verilmesi

	 E)		Hal	kın	sı	nıf	la	ra	ay	rıl	ma	sı

5) İlk	çağ’da	Yu	na	nis	tan’da	her	şe	hir	dev	le	ti	nin	ba	şın
da	bir	kral	bu	lu	nu	yor	du.	Za	man	la	güç	le	nen	asil	ler,	
yö	ne	ti	mi	ele	ge	çi	re	rek	aris	tok	ra	tik	hü	kü	met	ler	kur
du	lar.	 Ti	ca	ri	 ha	ya	tın	 ge	liş	me	siy	le	 or	ta	ya	 çı	kan	
tüc	car	lar,	köy	lü	ler	le	bir	le	şe	rek	aris	tok	rat	la	ra	kar	şı	
yö	ne	tim	de	söz	sa	hi	bi	ol	ma	ya	baş	la	dı	lar.

 Bu na gö re, İlk çağ’da Yu na nis tan’da yö ne tim 
bi çi mi nin be lir len me sin de aşa ğı da ki ler den 
han gi si nin et ki li ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	 Eko	no	mik	ih	ti	yaç	la	rın

	 B)	 Coğ	ra	fi	ko	şul	la	rın

	 C)	 Sal	ta	nat	kav	ga	la	rı	nın

	 D)	 Sı	nıf	sal	mü	ca	de	le	nin

	 E)	 Bi	lim	sel	ça	lış	ma	la	rın

6) İlk	çağ	uy	gar	lık	la	rın	dan	olan	Yu	nan	lı	lar,	uzak	ül
ke	ler	de	ko	lo	ni	ler	kur	muş	lar	dır.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ge liş me ler den han gi
si ne or tam ha zır la dı ğı söy le ne bi lir?

 A) Kül	tür	ve	me	de	ni	ye	ti	n	ya	yıl	ma	sı	na

 B)	 Ya	zı	lı	hu	kuk	ku	ral	la	rı	nın	oluş	ma	sı	na

 C) Ta	rih	te	ilk	pa	ra	nın	kul	lan	ıl	ma	sı	na

 D)	 Ve	rim	li	top	rak	la	ra	göç	le	rin	ya	şan	ma	sı	na

	 E)	 Sı	nıf	fark	la	rı	nın	oluş	ma	sı	na
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7) Me	zo	po	tam	ya’da	 ku	ru	lan	 ilk	 uy	gar	lık	 Sü	mer	ler
dir.	Şe	hir	dev	let	le	ri	ha	lin	de	ör	güt	le	nen	bu	dev	le
tin	yö	ne	ti	ci	le	ri	ne	“Pa	te	si”	(ra	hip		kral)	de	nil	miş	tir.

 Bu na gö re, Sü mer ler le il gi li ola rak aşa ğı da ki 
bil gi ler den han gi si nin doğ ru ol du ğu söy le ne
mez?

 A)	 Me	zo	po	tam	ya	 kül	tü	rü	nün	 te	mel	le	ri	ni	 at	mış
lar	dır.

	 B)	 Te	ok	ra	tik	özel	lik	ler	ta	şı	mış	lar	dır.

	 C)	 Üniter	 ol	ma	yan	 bir	 yö	ne	tim	 an	la	yı	şı	 uy	gu	la
mış	lar	dır.

	 D)	 Din,	dev	let	için	önem	li	bir	un	sur	ol	muş	tur.

	 E)	 Mer	ke	zi	kral	lık	la	rın	ilk	ör	nek	le	ri	ni	oluş	tur	muş
lar	dır.	

8) Ba zı Mı sır fi ra vun la rı nın me zar la rın da Mi ken 
va zo la rı na rast lan ma sı nın,

	 I.	 iki	uy	gar	lık	ara	sın	da	ti	ca	ri	iliş	ki	ler	ol	du	ğu,

	 II.	 Mi	ken	uy	gar	lı	ğı	nın	Mı	sır’dan	et	ki	len	di	ği,

	 III.	 Mı	sır	uy	gar	lı	ğın	da	ahi	ret	inan	cı	nın	gö	rül	dü	ğü

 du rum la rın dan han gi le ri ni ka nıt lar ni te lik te 
ol du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

9) İlk	çağ’da	 ku	rul	muş	 olan	 me	de	ni	yet	ler	 ara	sın	da	
bir	çok	fak	tör	ne	de	niy	le	kül	tü	rel	far	klı	lık	lar	ya	şan
mış	tır.	Ba	bil	 uy	gar	lı	ğın	da	 kral	lar	 için	 bü	yük	me
zar	lar	 in	şa	 edil	mez	ken,	 Mı	sır	lı	lar	 dev	 pi	ra	mit	ler	
yap	mış	lar	dır.	

 Bu far klı lı ğın or ta ya çık ma sın da aşa ğı da ki ler

den han gi si nin da ha et ki li ol du ğu sa vu nu la bi
lir?

 A) Eko	no	mik	gü	cün	

	 B)	 Si	ya	si	ör	güt	len	me	nin	

	 C)	 Di	ni	ina	nış	la	rın	

	 D)	 Sa	nat	an	la	yı	şı	nın

	 E)	 Coğ	ra	fi	özel	lik	le	rin

10) Mı	sır	lı	lar,	üret	tik	le	ri	do	ku	ma	la	rı	Ana	do	lu	hal	kıy	la	

de	ğiş	ti	re	rek	kar	şı	lı	ğın	da	ta	rım	ürün	ü	al	mış	tır.	Bu	

sü	reç	te	Ana	do	lu	hal	kı	Mı	sır	lı	lar	dan	hi	ye	rog	lif	ya

zı	sı	nı	öğ	ren	miş	tir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne 

ula şı la maz?

	 A)	 Mı	sır	lı	la	rın	ti	ca	ret	le	uğ	raş	tık	la	rı	na	

	 B)	 De	ği	şim	ara	cı	ola	rak	paranın	kullanıldığına	

	 C)	 Ana	do	lu’nun	ve	rim	li	top	rak	la	ra	sa	hip	ol	du	ğu

na

	 D)	 Kül	tü	rel	et	ki	le	şi	min	ya	şan	dı	ğı	na	

	 E)	 Ti	ca	ri	iliş	ki	le	rin	ile	ti	şi	mi		ar	tır	dı	ğı	na	

11) Bü	yük	İs	ken	der,	As	ya	Se	fe	ri’ne	çı	kar	ken	ya	nı	na	
bi	lim	adam	la	rı	nı	da	al	mış;	alı	nan	yer	ler	de	bü	yük	
aka	de	mi	ler	kur	muş	tur.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı la
maz?

	 A)	 Bü	yük	 İs	ken	der’in	 te	ok	ra	tik	 dev	let	 ya	pı	sı	nı	
güç	len	dir	me	yi	amaç	la	dı	ğı	na

	 B)	 Sa	va	şla	rın	 kül	tü	rel	 sen	te	zin	 olu	şu	mu	na	 et	ki	
et	ti	ği	ne	

	 C)	 Bi	lim	sel		ça	lış	ma	la	rın	İlk	çağ’a	ka	dar	da	yan	dı
ğı	na	

	 D)	 Bü	yük	İs	ken	der’in		bi	lim	sel	ça	lış	ma	la	ra	önem	
ver	di	ği	ne	

	 E)	 As	ya	kül	tü	rü	ile	ba	tı	kül	tü	rü	nün	kay	naş	tı	ğı	na

 

12) Ana do lu uy gar lık la rın dan bi ri olan Hi tit le rin 

yaz dık la rı	 “anal	lar”	aşa ğı da ki alan lar dan han

gi si nin ge liş me si ni sağ la mış tır?

	 A)	Fel	se	fe	nin	 	 B)	Ede	bi	ya	tın

	 C)	Hu	ku	kun	 	 D)	Ma	te	ma	ti	ğin

	 	 	 	 E)	Ta	ri	hin
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1) Bi li nen ilk Türk dev le ti olan As ya Hun Dev le ti’nin 
en bü yük ra ki bi Çin ol muş tur. Çin, Türk le ri sa vaş 
yo luy la ye ne me miş; fa kat uy gu la mış ol du ğu bir
bi ri ne dü şür me si ya se ti ile Hun Dev le ti’nin iki ye 
ay rıl ma sı na ve bir sü re son ra da Or ta As ya ha ki
mi ye ti nin son bul ma sı na ne den ol muş tur.

 Bu bil gi ye da ya na rak, 

 I. Hun  Çin si ya si mü ca de le si nin ga li bi Çin li ler 
ol muş tur. 

 II. Çin, Hun Dev le ti’ni iç ka rı şık lık lar ya ra ta rak  
par ça la mış tır. 

 III. Hun Türk le ri,  Çin kül tü rü kar şı sın da mil li ben
lik le ri ni kay bet miş tir.

 yo rum la rın dan han gi le ri ya pı la maz?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve II  E) II ve III

2) Or ta As ya’da Türk le rin ya şa dı ğı böl ge ler de ya pı
lan ka zı lar da, Bi zans pa ra la rı na rast lan mış tır. 

 Bu du rum aşağ ıda ki ler den han gi si ne ka nıt 
gös te ri le bi lir?

 A) Böl ge de Bi zans ha ki mi ye ti nin ya şan dı ğı na

 B) Bi zans’la ti ca ri iliş ki le rin ku rul du ğu na 

 C) Ta rım sal fa ali yet le rin ya pıl dı ğı na 

 D) Ölüm den son ra ki ya şa ma ina nıl dı ğı na 

 E) Sos yal dev let an la yı şı nın güç lü ol du ğu na 

3) At lı ya şa mın ve ço ban kül tü rü nün özel lik le ri ni Av
ru pa lı lar, es ki Türk ler den öğ ren miş tir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı la
bi lir?

 A)  Top lum lar ara sı kül tü rel et ki le şi min ol du ğu na

 B) Atın önem li bir ula şım ara cı ol du ğu na

 C) Türk le rin Av ru pa’ya zo run lu göç et ti ği ne

 D) Türk le rin ma den iş le me yi bil di ği ne

 E) Av ru pa’ya göç eden Türk le rin ya şam tar zı nın 
de ğiş ti ği ne

4) Ha zar lar, bu lun duk la rı böl ge nin coğ ra fi şart la rı 
ne de niy le can lı bir ti ca ret mer ke zi oluş tur muş ve  
si ya si ha ki mi yet le ri ni güç len dir miş tir. Gök türk ler
den al dık la rı  dev let teş ki lat lan ma sı nı ge liş ti re rek, 
din sel hoş gö rü ve kuv vet li or du lar la böl ge le rin de 
re fa hı sağ la mış lar dır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı la
maz?

 A) Müs lü man lar la si ya si ve eko no mik iliş ki le rin 
ku rul du ğu na

 B) Güç lü bir as ke ri ya pı ya sa hip olun du ğu na 

 C) Ken di le rin den ön ce ki dev let le rin teş ki lat lan
ma la rın dan et ki le nil di ği ne

 D) Eko no mik gü cün, si ya si oto ri te nin ku rul ma
sın da et ki li ol du ğu na

 E) Din sel hoş gö rü nün bu lun du ğu na

5) Türk adı na, ilk de fa Gök türk ler ta ra fın dan di ki len 
Or hun Ya zıt la rı’nda rast lan mış tır.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

 I. Or hun Ya zıt la rı, Türk ta ri hine ışık tutmuştur.

 II. Gök türk le r ulus bi lin ci  ile ha re ket et miş tir.

 III. Türk ta ri hi  Gök tür kler ile baş la mış tır.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve III E) II ve III

6) Av ru pa Hun hü küm dar la rın dan At ti la, Do ğu Ro
ma’yı Mar gos ve Ano tol yos Ba rış Ant laş ma la rı ile 
ver gi ye bağ la mış ve Ka to lik Ki li se si’nin et ki si ni 
kır mak için mü ca de le et miş tir. 

 Bu na gö re,

 I. Türk top lu lu kla rı er ken dö nem ler den iti ba ren 
Bi zans ile iliş ki ler kur muş tur. 

 II. At ti la, Hı ris ti yan lı ğı be nim se miş tir.

 III. Av ru pa Hun Dev le ti, Do ğu Ro ma’nın si ya si  
ya şa mı nı et ki le miş tir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II

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

TEST 9
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İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

7) Me te Han, Çin im pa ra to ru na yaz dı ğı mek tup ta, 
Or ta As ya’da yay çe ke bi len bü tün ulus la rı bir leş
tir di ğin den ve bu ulus la rın ba rış için de ya şa dı ğın
dan bah set miş tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, aşa ğı da ki  yar gı lar dan 
han gi si ne ula şı la bi lir?

 A)  Hun lar ül ke le ri ni ha ne da nı n or tak ma lı say
mış tır.

 B) Me te Han ve ra set sis te min de de ği şik lik yap
mış tır.

 C) Çin li le re kar şı Or ta As ya ’da ki dev let ler iş bir li ği 
yap mış tır.

 D) Hun Dev le ti en ge niş sı nır la ra ulaş mış tır.

 E) Hun lar, Or ta As ya’da si ya si bir li ği sağ la mış tır.

8) As ya Hun Dev le ti, Çin’in, ken di iç iş le ri ne ka rış
ma sı nı en ge le ye me me si ve ka ğa nın be lir len me
sin de ya şa nan so run lar yü zün den yı kı lış sü re ci
ne gir miş tir. 

 Bu na gö re, 

 I. dı şa rı dan ge len mü da ha le ler, 

 II. hal kın dev le te olan bağ lı lı ğı nın azal ma sı,

 III. ha ne dan üye le ri ara sın da mü ca de le ler ya
şan ma sı

 et ken le rin den han gi le ri nin, dev le tin bu sü re ce 
gir me sin de et ki li ol du ğu sa vu nu la maz?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve II  E) II ve III

9) İlk Türk dev let le rin den bi ri olan Uy gur lar, di ğer 
Türk dev let le rin den da ha ge liş miş bir me de ni yet 
oluş tur muş tur.

 Bu na gö re, Uy gur la rın;

 I. Ka ğıt ve mat ba ayı kul lan ma la rı

 II. Yer le şik ha ya tı be nim se me le ri

 III. Mil li ben lik le ri ni ko ru ma la rı

 özel lik le rin den han gi le ri bu yar gı yı ka nıt lar 
ni te lik te dir?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

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

10) Av ru pa’nın iç le ri ne ka dar iler le yen Hun boy la rı, 
Ma ca ris tan’a yer le şe rek bu böl ge de ki yer li ka
vim le rin kül tür le rin den et ki len miş tir. Bu nun so nu
cun da Av ru pa Hun la rı ’nın bir kıs mı Hı ris ti yan laş
mış ve za man la ken di inanç la rı nı unut muş tur.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne 
ula şı la maz?

 A) Hun boy la rı, Or ta Av ru pa’da ha ki mi yet kur
muş tur.

 B) Ka vim ler ara sı kül tür alış ve ri şi ya şan mış tır.

 C) Av ru pa Hun la rı, İs lam di nin den uzak laş mış 
ve Hı ris ti yan lı ğı be nim se miş tir. 

 D) Hı ris ti yan lı ğın et kin lik ala nı ge niş le miş tir.

 E) Av ru pa Hun la rı ge le nek sel Türk inanç la rın
dan uzak laş mış tır.

11) İs la mi ye tin ka bu lün den ön ce ku ru lan Türk dev let
le rin de, Uy gur lar ha riç, or du  mil let an la yı şı gö
rül müş ve as ker lik ay rı bir mes lek ola rak ka bul 
edil me miş tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, İs la mi yet ön ce si Türk 
dev let le riy le il gi li aşa ğı da ki ler den han gi si ne 
ula şı la maz?

 

 A) Ve ra set sis te mi nin et kin li ği ni kay bet ti ği ne

 B) Ge liş miş bir or du an la yı şı na sa hip ol un du ğu
na

 C) Ba ğım sız lı ğa önem ve ril di ği ne

 D) Savaşçılık yönlerinin güçlü olduğuna

 E) Uy gur la rın di ğer Türk dev let le rin den fark lı bir 
ya pı lan ma ya sa hip ol du ğu na

12) Uy gur la ra ait yer le şim yer le rin de ya pı lan ka zı lar
da su la ma ka nal la rı na, taş tan ya pıl mış ta pı nak 
ka lın tı la rı na ve du var fresk le ri ne rast lan mış tır.

 Bu na gö re, Uy gur lar la il gi li,

 I. Ta rım la uğ raş mış lar dır.

 II. Yer le şik ha ya ta geç miş ler dir.

 III. Sa nat la il gi len miş ler dir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III
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İSLAMİYET ÖNCESİ
TÜRK TARİHİTYT

1) Türk ler, ya ban cı ulus lar la yap tık la rı mü ca de le le ri 
kay bet tik le ri za man bu lun duk la rı böl ge yi terk 
edip ye ni yer ler de ya şa ma yı ter cih et miş tir.

 Bu du rum, Türk ler için aşa ğı da ki ler den han gi
si nin bir gös ter ge si dir?

 A)  Sa vaş çı  özel lik le ri ni kay bet tik le ri nin

 B) Ulus la ra ra sı da ya nış ma yı ge liş tir dik le ri nin

 C) Kül tür le ri ni yay mak is te dik le ri nin 

 D) Öz gür lük le ri ne önem ver dik le ri nin

 E) Ya şam bi çim le ri ni de ğiş tir dik le ri nin

2) Hun lar, Av ru pa’ya göç et tik ten bir sü re son ra Hı
ris ti yan lık di ni ne geç me ye baş la mış tır. Ay rı ca 
sa ray da Av ru pa dil le ri nin de ko nu şul du ğu gö rül
müş tür.

 Bu na gö re, Av ru pa Hun la rı ile il gi li aşa ğı da ki 
yar gı lar dan han gi si ne ula şı la bi lir?

 A) Yö net tik le ri böl ge ler de ırk çı po li ti ka iz le miş
ler dir.

 B) Ge liş miş ve kök lü bir uy gar lı ğa sa hip ol muş
lar dır.

 C) Türk lük kim lik le ri ni ko ru ya bil miş ler dir.

 D) Hal kın ta ma mı Türk ler den oluş muş tur.

 E) Ele ge çir dik le ri böl ge le rin kül tü rün den et ki len
miş ler dir.

3) Bal kan lar da ve Or ta Av ru pa’da iki yüz yıl dan faz la 
de vam eden Avar ege men li ği, bu gün kü Hır vat, 
Ma car, Ar na vut, Ro men ve Bul gar top lu luk la rı 
üze rin de kül tü rel iz ler bı rak mış tır.

 Bu na gö re Avar lar ile ilgili olarak, 

 I.  Bal kan la rın kül tü rel ya pı sı üze rin de kök lü de
ğişiklikler yapmışlardır.

 II. İs la mi yetin ta nın ma sı na ön cü lük etmişlerdir.

 III. Türk kül tü rü nün ge niş alan la ra ya yıl ma sı na 
kat kıda bulunmuşlardır.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 A) Yal nız I  B) Yal nız II C) Yal nız III

     D) I ve III E) II ve III

4)  Uy gur lar, çok ça buk din de ğiş ti re rek çe şit li inanç
la rı be nim se miş; an cak ka bul et tik le ri din le re ait 
te rim le ri, Türk çe leş ti rip kul lan ma ya önem ver miş
ler dir.

 Yal nız bu bil gi ye da ya na rak, Uy gur lar la il gi li,

 I. Ulu sal ben lik le ri ni ko ru ma ya ça lış mış lar dır.

 II. Gö çe be ya şam dan kop mak is te me miş ler dir.

 III. Baş ka kül tür ler den et ki len miş ler dir.

 yo rum la rın dan han gi le ri ya pı la bi lir?

 A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III

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

5) Türklerin ta ri hi ni be lir li bir za man ke si tin de, bir 
ül ke de bir bü tün ola rak in ce le mek zor dur.

 Bu du ru mun ne de ni ola rak aşa ğı da ki ler den 
han gi si gös te ri le bi lir?

 A) Fark lı coğ ra fi bölgelerde yaşamaları

 B) Ve ra set sis te mi ni uygulamaları

 C) De ği şik di ni inanç la rı benimsemeleri

 D) Edebi eserler bırakmaları

 E) Ulu sal kim li klerini korumaları

6) Bi zans ile Av ru pa Hun Dev le ti ara sın da ya pı

lan Mar gos Ba rı şı na gö re;

 •  Bi zans, Hun boy la rın dan ka çan la ra sı ğın ma 
hak kı ver me ye cek tir.

 •  Be lir li sı nır ka sa ba la rın da ti ca ri iliş ki ler de vam 
ede cek tir.

 •  Bi zan s’ın öde di ği ver gi iki ka tı na çı ka rı la cak
tır.

 •  Bi zans, Hun boy la rıy la an laş ma yap ma ya
cak tır.

 Av ru pa Hun Dev le ti ’nin bu an laş may la aşa ğı
da ki ler den han gi si ne ulaş ma ya ça lış tı ğı söy
le ne bi lir?

 A) Si ya si ve eko no mik et kin lik le ri ni ar tır ma ya

 B)  Ba tı Ro ma top rak la rın da ege men lik kur ma ya

 C)  İs la mi ye ti yay ma ya

 D)  Kül tü rel ya pı la rı nı ko ru ma ya

 E)  Ka to lik dün ya sı nı ege men lik al tı na al ma ya

TEST 10
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İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

7) İs la mi yet ön ce si dö nem de Türk le rin yo ğun ola rak 
ya şa dı ğı Or ta As ya böl ge sin de ya pı lan ka zı lar da, 
me zar la rın için de kı lıç, yay, mız rak, kal kan gi bi 
eş ya la ra rast lan mış tır.

 Bu bil gi le re gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ne 
ula şı la bi lir?

 A) Yer le şik ya şa ma geç ti klerine

 B) Boylar halinde hareket ettiklerine

 C) As ker li ğe bü yük önem ver dik le ri ne

 D) Çe şit li di ni inanç la rı be nim se dik le ri ne

 E) Sos yal dev let an la yı şını  uyguladıklarına

8) Türk adı na ilk de fa, Gök türk ler ta ra fın dan di ki len 
Or hun Ya zıt la rı’n da rast lan mış tır.

 Bu du rum,

 I. Gök türk ler de ulu sal bi linç ge liş miş tir.

 II. Gök türk ler ta rih te Türk ler ta ra fın dan ku ru lan 
ilk dev let tir.

 III. Or hun Ya zıt la rı Türk kül tür ta ri hi nin en önem
li bel ge le ri dir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ka nıt gös te ri le bi lir?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

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

9) Bir Çin el çi si yaz dı ğı Uy gur Se ya hat na me si’nde 
Uy gur la rın ya şa dık la rı ev ler den, ye tiş tir dik le ri 
ürün ler den  ve çı kart tık la rı ma den ler den söz et
miş tir.

 Bu bil gi le re da ya na rak, Uy gur lar la il gi li aşa ğı
da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la maz?

 A)  Ulu sal ben lik le ri ni yi tir miş ler dir.

 B) Yer le şik ha ya tı be nim se miş ler dir.

 C) Üre tim fa ali yet le rin de bu lun muş lar dır.

 D) Ye ral tı kay nak la rın dan ya rar lan mış lar dır.

 E) Ta rım sal üre ti me geç miş ler dir.

10) Uy gur lar, yı lın bel li za man la rın da Çin’e he yet ler 
yol la mış ve bu he yet ler le yol la dı ğı hay van lar kar
şı lı ğın da Çin’den yüz bin ler ce top ipek al mış tır. 

 Bu bil gi ye da ya na rak, Uy gur lar la il gi li,

 I. Kom şu ül ke ler le iyi iliş ki ler kur muş tur.

 II. Hay van cı lı k, eko no mi le rin de önem li bir yer 
tut muş tur.

 III. Pa ra yı ti ca ri de ği şim ara cı ola rak kul lan mış tır.

 yo rum la rın dan han gi le ri ya pı la bi lir?

 A) Yal nız I  B) I ve II C) Yal nız II

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

11) İkin ci Gök türk Dev le ti; Bas mil, Kar luk ve Uy gur 
boy la rı nın is ya nı so nu cu yı kıl mış tır. Da ha son ra 
ay nı boy la rın it ti fa kı ile Uy gur Dev le ti ku rul muş
tur. 

 Bu na gö re, İs la mi yet ön ce si Türk dev let le ri ile 
ilgi li ola rak,

 I. Boy lar, dev let le rin ku ru lu şun da ve yı kı lı şın da 
et ki li ol muş tur.

 II. Türk lerin teşkilatçı yönleri zayıflamıştır.

 III. Dev let ler, boy lar fe de ras yo nu şek lin de ör güt
len miş ler dir.

 yar gı la rın dan han gi le rine ulaşılabilir?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

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

12) Av ru pa Hun Dev le ti, Ka vim ler Gö çü so nu cun da 
Av ru pa’ya ge len Türk boy la rı ta ra fın dan Ma ca ris
tan’da ku rul muş tur.

 Bu du ruma bakılarak,

 I. Türk kül tü rü Av ru pa’ da ta nın mış tır.

 II. Ka vim ler Gö çü so nu cun da kök lü de ğiş imler 

ve dö nü şüm ler ya şan mış tır.

 III. Av ru pa’nın si ya si ya pı sı de ğiş miş tir.

 sonuçlarından han gi le rine  ulaşılabilir?

 A) Yal nız I           B) Yal nız II           C) Yal nız III

      D) I ve III   E) I, II ve III
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İSLAMİYET ÖNCESİ
TÜRK TARİHİTYT

1) Or ta As ya araş tır ma la rın da ele ge çen,

	 •	 Su	ka	nal	la	rı	ve	orak	lar,

	 •	 Çe	şit	li	do	ku	ma	par	ça	la	rı,

	 •	 Mat	baa	bas	kı	harf	le	ri,

	 •	 Taş	tan	in	şa	edil	miş	ma	bed	ler

 gi bi bu lun tu lar İs la mi yet ön ce si Türk ler de 

aşa ğı da ki ler den han gi si nin var lı ğı nı ka nıt la

maz?

	 A)	 Mi	ma	ri	nin		 B)	Ya	zı	nın	

	 C)	 Ta	rı	mın	 	 D)	Do	ku	ma	cı	lı	ğın

	 	 	 E)	Hu	ku	kun

2) Or ta As ya Türk dev let le ri nin,

	 I.	 Tö	re	adı	ve	ri	len	hu	kuk	ku	ral	la	rı	nın	de	ğiş	ti	ri	le
me	me	si,

	 II.	 Ölü	le	rin	eş	ya	la	rı	ile	gö	mül	me	si,

	 III.	 Tö	re	le	re,	yö	ne	ten	ler	 ile	yö	ne	ti	len	le	rin	de	uy
mak	zo	run	da	ol	ma	sı

 özel lik le rin den han gi le ri nin, sos yal ha ya tın 
dü zen len me si ne yö ne lik ol du ğu sa vu nu la bi
lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III	 C)	I	ve	III

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

3) Türk le rin ilk ana yur du nun sı nır la rı hak kın da 
de ği şik fi kir le rin öne sü rül me si ne,

 I.	 Türk	le	rin	ge	niş	bir	coğ	raf	ya	ya	ya	yıl	mış	ol	ma
sı,

	 II.	 Ye	ter	li	bi	lim	sel	ça	lış	ma	la	rın	ya	pı	la	ma	ma	sı,

	 III.	 Türk	ler	ara	sın	da	gö	çe	be	ya	şam	bi	çi	mi	nin	be
nim	sen	me	si

 du rum la rın dan han gi le ri nin or tam ha zır la dı ğı 
sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	III	 C)	Yal	nız	III

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

4) İs	la	mi	yet	 ön	ce	si	 Türk	 dev	let	le	rin	de,	 dev	le	ti	 yö
net	me	 yet	ki	si	nin	 tan	rı	 ta	ra	fın	dan	 ve	ril	di	ği	ne	 ve	
ege	men	lik	 hak	kı	nın	 kan	 yo	luy	la	 ba	ba	dan	 oğu	la	
geç	ti	ği	ne	ina	nı	lır	dı.	

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, bu du ru mun bir so
nu cu dur?

	 A)	 Ha	ne	da	nın	er	kek	üye	le	ri	nin	yö	ne	tim	hak	kı	na	
sa	hip	ol	ma	sı	

	 B)	 Ku	rul	ta	yın	boy	bey	le	rin	ce	oluş	tu	rul	ma	sı	

	 C)	 Ha	tu	nun	dev	let	yö	ne	ti	min	de	söz	sa	hi	bi	ol	ma
sı	

	 D)	 Mer	ke	zi	oto	ri	te	nin	güç	lü	ol	ma	sı	

	 E)	 Or	du	nun	on	luk	sis	te	me	gö	re	ör	güt	len	me	si

5) Uy	gur	lar	mat	baa	ve	ka	ğı	dı	kul	la	nan	 ilk	Türk	uy
gar	lı	ğı	olup	kül	tür	ve	sa	nat	ta	ge	liş	me	gös	ter	miş
ler	dir.

 Bu du rum,

	 I.	 Uy	gur	lar	 dö	ne	min	de	 Türk	 kül	tü	rü	 ge	liş	me	
gös	ter	miş	tir.

	 II.	 Sözlü	edebiyatın	 ilk	örneklerini	Uygurlar	ver
miştir.

	 III.	 Türk	kül	tür	ta	ri	hi	Uy	gur	lar	la	baş	la	mış	tır.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ka nıt gös te ri le bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

6)	 Uy	gur	la	rın	Mo	ğol	ege	men	li	ği	ne	gir	me	sin	den	son
ra	Mo	ğol	la	rın	bir	kıs	mı	nın	Türk	leş	me	ye	baş	la	dı
ğı,	Uy	gur	ca’nın	yay	gın	bir	ya	zı	di	li	ha	li	ne	gel	di	ği	
gö	rül	müş	tür.

 Bu du rum aşa ğı da ki ler den han gi si nin bir gös
ter ge si dir?

	 A)		Or	ta	As	ya’dan	bü	yük	göç	le	rin	dur	du	ğu	nun

	 B)	 Uy	gur	la	rın	hiç	bir	uy	gar	lık	tan	et	ki	len	me	di	ği	nin

	 C)	 Mo	ğol	la	rın	as	ke	ri	gü	cü	nün	za	yıf	la	dı	ğı	nın

	 D)	 Mo	ğol	la	rın	Or	ta	As	ya’nın	en	bü	yük	ka	v	mi	ol
du	ğu	nun

	 E)	 Uy	gur	la	rın	Mo	ğol	lar	dan	ile	ri	bir	uy	gar	lığa	sa
hip	ol	du	ğu	nun

TEST 11
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7)	 İs	la	mi	yet	 ön	ce	si	 Türk	ler	de,	 dev	let	 boy	la	ra	 gö	re	

dü	zen	len	miş,	her	boy	be	yi		de	yö	ne	ti	ci	ola	rak	ka

bul	edil	miş	tir.

 Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt 

gösterilebilir?

	 A)	 Sınıflar	arası	çatışmaların	yaşandığına

	 B)	 Taht	kavgalarının	önlenmeye	çalışıldığına

	 C)	 Hayvancılığın	temel		geçim	kaynağı	olduğuna

	 D)	 Boyların	ülke	yönetiminde	etkili	olduğuna

	 E)	 Dev	let	 oto	ri	te	le	ri	nin	 güç	len	di	ril	mek	 is	ten	di	ği

ne

8) Ta	rih	te	Türk	adıy	la	ku	ru	lan	 ilk	Türk	dev	le	ti	 olan	

Gök	türk	ler,	 ken	di	le	ri	ne	 öz	gü	 38	 harf	li	 bir	 al	fa	be	

kul	lan	mış	tır.	

 Bu bil gi ye da ya na rak, Gök türk ler le il gi li aşa

ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la bi lir?

 

	 A)		Mil	li	yet	çi	bir	anlayışla	hareket	etmiştir.

	 B)	 Mer	ke	zi	dev	let	ya	pı	sı	nı	be	nim	se	miş	tir.	

	 C)	 Türk	si	ya	si	bir	li	ği	ni	kur	muş	tur.

	 D)	 Ül	ke,	ha	ne	dan	lık	sis	te	mi	ne	gö	re	yö	ne	til	miş	tir.	

	 E)	 Ken	di	le	ri	ne	 öz	gü	 ya	zı	yı	 kul	la	nıp	 baş	ka	 top

lum	la	rı	et	ki	le	miş	tir.

9) İs la mi yet ön ce si Türk dev let le rin de,

	 I.	 Ül	ke	nin	ha	ne	dan	üye	le	ri	nin	or	tak	ma	lı	 sa	yıl

ma	sı,

	 II.	 Ku	rul	tay’ın	 bir	 da	nış	ma	mec	li	si	 ola	rak	 yö	ne

tim	de	et	ki	li	ol	ma	sı,

	 III.	 Güç	lü	bir	as	ke	ri	ya	pı	nın	bu	lun	ma	sı

 du rum la rın dan han gi le ri nin, mer ke zi oto ri te yi 

olum suz yön de et ki le di ği sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I		 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

10) Ka	vim	ler	Gö	çü,	Ba	tı	Hun	la	rı’nın	as	ke	ri	bas	kı	sı	na	

da	ya	na	ma	yan	ka	vim	le	rin	zo	run	lu	ola	rak	yer	de

ğiş	tir	me	si	dir.

 Bu  ge liş me nin,

	 I.	 Si	ya	si	ve	sos	yal	de	ği	şim	le	rin	ya	şan	ma	sı,

	 II.	 Türk	 kül	tü	rü	nün	 fark	lı	 top	lu	luk	lar	 ta	ra	fın	dan	

ta	nın	ma	sı,

	 III.	 Or	ta	As	ya’da	Türk	le	rin	nü	fu	su	nun	azal	ma	sı

 du rum la rın dan han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı 

sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I											B)	Yal	nız	II										C)	Yal	nız	III

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

11) Türk	ya	zı	lı	ede	bi	ya	tı	nın	ilk	ör	ne	ği	olan	Or	hun	Ya

zıt	la	rın	da,	dev	let	ve	hal	kın	kar	şı	lık	lı	ola	rak	gö	rev

le	ri	 be	lir	til	dik	ten	 son	ra	 yok	sul	la	rın	 do	yu	ru	la	ca	ğı,	

çıp	lak	la	rın	giy	di	ri	le	ce	ği	ya	zıl	mış	tır.

 Bu bil gi ye da ya na rak, aşa ğı da ki ler den han gi

si söy le ne bi lir?

	 A)	 Si	ya	si	bir	li	ğin	sağ	lan	dı	ğı

	 B)	 Sos	yal	dev	let	an	la	yı	şı	nın	be	nim	sen	di	ği

	 C)	 Hal	kın	dev	let	yö	ne	ti	min	de	söz	sa	hi	bi	ol	du	ğu

	 D)	 Hü	küm	da	rın	 yet	ki	le	ri	nin	 sı	nır	lı	 ol	du	ğu	 	

E)	 Mer	ke	zi	oto	ri	te	nin	halk	la	pay	la	şıl	dı	ğı	

12) Or	ta	 As	ya’da	 ya	şa	yan	 Türk	ler,	 çe	şit	li	 ne	den	ler

den	 do	la	yı	 Ka	ra	de	niz’in	 ku	ze	yin	den	 Av	ru	pa’ya	

göç	et	miş	tir.	Bu	du	rum	Av	ru	pa’da	bir	çok	de	ği	şik

li	ğe	or	tam	ha	zır	la	mış	tır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, bu de ği şik lik ler den 

bi ri ola maz?

 

	 A)	 Ro	ma	İm	pa	ra	tor	lu	ğu’nun	iki	ye	ay	rıl	ma	sı

	 B)	 Et	nik	ya	pı	nın	de	ğiş	me	si

	 C)	 Mez	hep	sa	vaş	la	rı	nın	art	ma	sı

	 D)	 Sko	las	tik	an	la	yı	şın	güç	len	me	si

	 E)	 De	re	bey	lik	re	ji	mi	nin	or	ta	ya	çık	ma	sı
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1) Türk	le	rin	 ana	yurt	la	rı	ndan	göç	et	me	le	rin	de,	 ana
yurt	top	rak	la	rı	nın	ge	çim	ba	kı	mın	dan	ye	ter	siz	ka
lı	şı,	ku	rak	lık,	nü	fus	ar	tı	şı,	boy	lar	ara	sın	da	ki	mü
ca	de	le	ler	et	ki	li	ol	muş	tur.

 Bu bil gi ye gö re, Türk le rin Or ta As ya’dan göç 
et me le rin de aşa ğı da ki alan lar dan han gi si et

ki li ol ma mış tır?

	 A)	Si	ya	si	 B)	Eko	no	mik	 C)	Kül	tü	rel

	 	 	 D)	Sos	yal	 E)	Coğ	ra	fi

2) Türk le rin gö çe be ya şam tar zı nı be nim se me le
ri nin aşa ğı da ki ler den han gi si nin ge liş me si ni 
en gel le di ği sa vu nu la bi lir?

 

	 A)	 Söz	lü	ede	bi	ya	tın

	 B)	 Hay	van	cı	lı	ğın

 C) Çok	tan	rı	lı	an	la	yı	şın

	 D)		Mi	ma	ri	nin

	 E)	 Söz	lü	hu	ku	kun

3) Or ta As ya Türk top lu luk la rı nın, 

	 I.	 ge	niş	alan	lar	da	ege	men	lik	kur	ma	la	rı,

	 II.	 güç	lü	or	du	la	ra	sa	hip	ol	ma	la	rı,

	 III.	 ta	şı	na	bi	lir	sa	nat	eser	le	ri	üret	me	le	ri	

 özel lik le rin den han gi le ri, gö çe be ya şam tar zı 
ile il gi li dir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

4) Or ta As ya Türk le rin in, 

 I.	 çe	şit	li	böl	ge	le	re	göç	et	me	le	ri,	

	 II.	 ti	ca	ret	yol	la	rı	üze	rin	de	de	ne	tim	kur	ma	la	rı,	

	 III.	 fark	lı	inanç	la	rı	be	nim	se	me	le	ri

 özel lik le rin den han gi le ri nin, kül tü rel et ki le şi
mi hız lan dır dı ğı sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

5) İs	la	mi	yet	ön	ce	si		Türk	dev	let	le	rin	de		ül	ke		ge	nel	
ola	rak	 sağ	 	 sol	 ve	ya	 do	ğu	 	ba	tı	 şek	lin	de	 iki	ye	
ay	rı	la	rak	yö	ne	til	miş	tir.

 İs la mi yet ön ce si Türk dev let le rin de ül ke nin 
bu şe kil de yö ne til me si nin aşa ğı da ki ler den 
han gi si ne yol aç tı ğı sa vu nu la bi lir?

	 A)	 Ül	ke	sı	nır	la	rı	nın	da	ha	ko	lay	ge	niş	le	me	si	ne

	 B)	 Dev	le	tin	par	ça	lan	ma	sı	na

	 C)	 Gök	tan	rı	inan	cı	nın	ya	yıl	ma	sı	na	

	 D)	 Ül	ke	nin	is	ti	la	lar	dan	ko	run	ma	sı	na	

	 E)	 Mer	ke	zi	oto	ri	te	nin	sağ	lan	ma	sı	na

6) Türk	le	rin	 Or	ta	 As	ya’dan	 baş	la	ya	rak	 Av	ru	pa’ya	
doğ	ru	göç	et	me	le	ri,	ta	ri	hin	gi	di	şa	tı	nı	önem	li	öl	çü
de	et	ki	le	miş	tir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, bu yar gı ya ka nıt ola
bi le cek ge liş me ler den bi ri de ğil dir?

	 A)	 Ro	ma	İm	pa	ra	tor	lu	ğu’nun	iki	ye	ay	rıl	ma	sı

	 B)	 Av	ru	pa’da	fe	oda	li	te	nin	baş	la	ma	sı

	 C)	 Gök	türk	le	rin	Bi	zans’la	iş	bir	li	ği	yap	ma	sı

	 D)	 Av	ru	pa’nın	et	nik	ya	pı	sı	nın	de	ğiş	me	si

	 E)	 Ba	tı	Ro	ma	İm	pa	ra	tor	lu	ğu’nun	yı	kıl	ma	sı

7) Kut,	İs	la	mi	yet’in	ka	bu	lün	den	ön	ce	Türk	top	lu	luk
la	rın	da	dev	le	ti	yö	net	me	yet	ki	si	ni	n	Gök	tan	rı	 ta	ra
fın	dan	be	lir	le	nen	bir	so	ya	ve	ril	di	ği	ina	nı	şı	dır.

 Kut’un be lir li bir so ya ve ril miş ol ma sı nın aşa
ğı da ki ler den han gi si ne yol aç tı ğı sa vu nu la bi
lir?

	 A)	 Ha	ne	dan	için	de	taht	kav	ga	la	rı	nın	ya	şan	ma	sı
na

	 B)	 Di	nin,	et	kin	li	ği	ni	kay	bet	me	si	ne

	 C)	 Bir	lik	ve	be	ra	ber	li	ğin	ko	run	ma	sı	na

	 D)	 Gök	tan	rı	inan	cı	nın	ya	yıl	ma	sı	na

	 E)	 Ha	ki	mi	yet	ala	nı	nın	da	ral	ma	sı	na
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8) Türk	ler	de	 eko	no	mik	 ve	 sos	yal	 sı	nıf	 fark	lı	lık	la	rı	
oluş	ma	mış	tır.	

 Bu du ru ma, 

 I.	 top	ra	ğın	dev	le	tin	ve	mil	le	tin	or	tak	ma	lı	sa	yıl
ma	sı,

	 II.	 boy	lar	ara	sın	da	si	ya	si	ça	tış	ma	la	rın	gö	rül	me
si,

	 III.	 gö	çe	be	ya	şa	mın	sos	yal	da	ya	nış	ma	yı	zo	run	lu	
kıl	ma	sı	

 ge liş me le rin den han gi le ri nin ne den ol du ğu 
sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

9) İs la mi yet ön ce si Türk dev let le rin de gö rü len 
aşa ğı da ki özel lik ler den han gi si, de mok ra tik 
bir yö ne tim ku rul ma ya ça lı şıl dı ğı nın gös ter
ge si dir?

	 A)	 Ül	ke	nin	ka	ğan	ve	ai	le	si	nin	or	tak	ma	lı	sa	yıl	ma
sı

	 B)	 Dev	let	iş	le	ri	nin	gö	rü	şül	me	si	için	ku	rul	ta	yın	ku
rul	ma	sı

	 C)	 Boy	bey	le	ri	nin	yö	ne	ti	ci	ola	rak	iç	dü	ze	ni	sağ	la
ma	sı

	 D)	 Ha	ka	nın,	kök	lü	bir	ai	le	ye	men	sup	ol	ma	sı

	 E)	 Dev	le	tin,	boy	la	rın	bir	leş	me	sin	den	oluş	ma	sı

10) İs la mi yet’ten ön ce ku ru lan Türk dev let le rin de, 

	 I.	 do	ku	ma	cı	lık	 ve	 ma	den	 iş	le	me	ci	li	ği	nin	 ge	liş
me	si,

	 II.	 hay	van	cı	lı	ğın	önem	li	bir	ge	çim	kay	na	ğı	ol	ma
sı,

	 III.	 kut	an	la	yı	şı	nın	et	ki	li	ol	ma	sı

 du rum la rın dan han gi le ri nin, coğ ra fi şart la rın 
bir so nu cu ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II

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

11) Türk	ler,	gö	çe	be	ya	şam	şart	la	rı	do	la	yı	sıy	la	çok	iyi	
bi	rer	sa	vaş	çı	ola	rak	ye	tiş	miş	tir.

 Bu du ru mun,

 I.	 or	dumil	let	an	la	yı	şı	nın	oluş	ma	sı,

	 II.	 as	ker	li	ğin	 ay	rı	 bir	 mes	lek	 ola	rak	 ka	bul	 edil
meme	si,

	 III.	 at	lı	sa	vaş	çı	kül	tü	rün	ge	liş	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı 
sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III	 C)	I	ve	III

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

12) İs	la	mi	yet’ten	 ön	ce	ki	Türk	 ta	ri	hi	ni	 tüm	 yön	le	riy	le	
ve	de	rin	le	me	si	ne	in	ce	le	mek	ol	duk	ça	zor	dur.

 Bu du ru ma,

	 I.	 çok	ge	niş	bir	alan	da	ha	ki	mi	yet	kur	ma	la	rı,

	 II.	 sı	nır	lı	sa	yı	da	ya	zı	lı	eser		bı	rak	ma	la	rı,

	 III.	 ya	rı	gö	çe	be	bir	ya	şam	sür	me	le	ri

 ge liş me le rin den han gi le ri nin ne den ol du ğu 
sa vu nu la bi lir?

	 A)	I,	II	ve	III	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	Yal	nız	I

13) Gök	türk	ler,	Bi	zans	ile	el	çi	lik	dü	ze	yin	de	iliş	ki	kur

muş		ve	Sa	sa	ni	le	ri	za	yıf	lat	mış	tır.

 Bu du ru mun,

 I.	 İs	lam	ordularının	Sasaniler	 karşısındaki	 iler

lemesinin	ko	lay	laş	ma	sı,	

	 II.	 Ya	kın	do	ğu’da	ki	güç	den	ge	le	ri	nin	de	ğiş	me	si,

	 III.	 İpek	Yo	lu	üze	rin	de	ki	Göktürk	de	ne	ti	mi	nin	art

ma	sı	

 ge liş me le rin den han gi le ri ne ne den ol du ğu sa

vu nu la bi lir?

 

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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


