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1. M. Kemal; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mü-
himdir. Eğer yazan yapana sadık kalmazsa değiş-
meyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet ala-
bilir’’ sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine 
vurgu yapmıştır?

A) Nesnellik ilkesi  

B) Zaman kavramı

C) Yer  

D) Mütekabiliyet

E) Sübjektif 

2. Nil Nehri, Mısır Medeniyeti için can damarı konu-
mundaydı. Yılın belirli zamanlarında nehrin taşması 
sonucu Mısırlılar takvimi geliştirmişlerdir. Bu geliş-
menin dışında ise farklı alanlarda önemli buluşlara 
imza atmışlardır. Tanrı-Kral anlayışı ile yönetilen Mı-
sır en önemli medeniyetler  arasında yerini almıştır.

 Verilen bilgilere dayanarak Mısır medeniyeti için 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Teokratik anlayışının olduğu

B) Astronomi bilimi ile ilgilendikleri

C) Farklı alanda buluşlar yaptıkları

D) Dönemin önemli medeniyetleri arasında olduğu
 E) Demokratik hareketlerin yaşandığı 

3. ‘’Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’’

 Mustafa Kemal’in bu sözü ile asıl vurgulanan ve 
amaçlanan düşünce aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A) Milli aidiyet duygusunu tanıma ve yaşama

B) Başka milletlerden üstün olma

C) Türklerin en güçlü devlet olduklarına

D) Savaşçılık özelliklerinin devam edilmesine 

E) Geçmişin günümüze aktarılmamasına

4. Öğrencilerine “Yüzyıllar” konusunu öğretmeye çalı-
şan Sedat Öğretmen sınıfta şu soruyu sormuştur; 
“İstanbul’un fethini ifade eden yüzyıl tanımını yapı-
nız”. 

 Bu soruya öğrenciler aşağıdaki cevapları ver-
mişlerdir. Hangi öğrenci doğru tanımlama yap-
mıştır?

A) 14.yüzyılın ikinci yarısı

B) 15.yüzyılın dördüncü çeyreği

C) 14.yüzyılın ikinci çeyreği

D) 15.yüzyılın üçüncü çeyreği

E) 15.yüzyılın birinci yarısı

5. Tarih öncesi devirleri araştırmak isteyen 9. sı-
nıf öğrencileri Yeter Nur ve Gülnisa’nın aşağıda 
verilen hangi yardımcı bilimden yararlanmaları 
beklenemez?

A) Arkeoloji  

B) Sosyoloji

C) Paleografya  

D) Etnografya

E) Coğrafya

6. Araştırmacı arkeolog bir bölgede yapmış olduğu 
kazıda toprağın en üst katmanından aşağıya doğru 
sırasıyla demirden mızrak ucuna, bakırdan kap-ka-
çaklara ve taş baltaya rastlamıştır. 

 Bulunan bulgulara göre kazı araştırılması yapı-
lan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

 A) Bölgede tarım faaliyetlerinin olduğu

B) Tarihi devirleri sırasıyla yaşadıkları

C) Bölgenin ilk yerleşim yeri olduğu

D) Kültürel etkileşim yaşanıldığı

E) Dönemin en güçlü medeniyetine ev sahipliği 
yapıldığı
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7. Tarih öncesi dönemler yaşanırken birçok medeniyet 
arasında farklılıklar görülmüştür. Mezopotamya’da 
yazı kullanılırken, Anadolu medeniyetleri henüz 
tunç devri özelliklerini yaşamaktaydı. 

 Bu durumun yaşanmasında ki temel sebep aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Mezopotamya’nın geniş topraklara sahip bölge 
olması

B) Anadolu’da siyasi birlik bulunmaması

C) Medeniyetler arası etkileşimin zayıf olması

D) Mezopotamya’nın tarihi devirleri sırasıyla yaşa-
ması

E) Anadolu uygarlıklarının yeniliklere kapalı olması

8. Cilalı Taş Devri (Neolitik) döneminde yaşanan geliş-
melerden bazıları;
	 Takas usulü
	 Birbirine yakın evlerin yapılması
	 Mezarlıkların yapılması

 Buna göre yukarıdaki gelişmelere bakılarak Ne-
olitik Dönem için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Bir inanç sisteminin olduğu

B) Güvenlik ve savunma ihtiyacına yönelik girişim-
lerde bulunulduğu

C) Ticari kavramların ortaya çıktığı

D) Tarım ile uğraşılmaya başladığı

E) Mimaride gelişmeler  yaşandığı

9. M.Ö 3200 yılında Sümerler yazıyı icat etmişlerdir. 
Ticari faaliyetler sonucu yazı farklı medeniyetlere  
ve topraklara taşınmıştır. 

 Yazıyı Anadolu’ya taşıyan medeniyet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Elamlar  

B) Babiller 

C) Sümerler  

D) Asurlar

E) Hititler 

10. Sümerler tarihte saygın bir yere sahiptir. Yazıyı ve 
ay takvimi icat ederek dünya kültürüne katkıda bu-
lunmuşlardır. İlk sayı sistemini bulan Sümerliler aynı 
zamanda Ziggurat adı verilen çok katlı tapınak inşa 
etmişlerdir.

 Bu bilgilere dayanarak Sümerliler hakkında;
 I. Tarihi çağları başlatan medeniyet olmuşlardır
 II. Mimaride geliştikleri
 III. Astronomi ile ilgilendikleri

 hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.  

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.  

D) I ve II.

E) I, II ve III.

11. Kadeş Antlaşması M.Ö. 1280 yılında imzalanmıştır. 
Bu antlaşma tarihte ilk yazılı antlaşma özelliği taşı-
maktadır. 

 Bu antlaşma aşağıdaki hangi uygarlıklar arasın-
da yapılmıştır?

A) Hititler – Fenikeliler

B) Sümerler – Hititler 

C) Mısır – Frigler

D) Frigler – Hititler

E) Hititler – Mısır

12. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kralın yet-
kilerinin ilk kez kısıtlandığı antlaşma olarak gös-
terilir?

A) Magna Carta 

B) Sened-i İttifak

C) Tanzimat Fermanı

D) Margos Antlaşması

E) I.Meşrutiyet
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13. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göç’ünün 
(375) sonuçları arasında gösterilemez?

A) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

B) Derebeylik rejiminin güç kaybetmesi

C) Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi

D) Türklerin farklı coğrafyalara yayılmaları ve dev-
let kurmaları

E) Kültürel etkileşimin yaşanması

14. Ege bölgesinde kurulmuş olan İyon Medeniye-
tinde  görülen,
 I. İlyada ve Odesa destanının yazılması
 II. Şehir devletleri halinde yaşamaları
 III. Deniz ticareti ile ilgilenmeleri

 gibi gelişmelerden hangisi veya hangileri mede-
niyetin kısa süreli olmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

E) II ve III.

15. Hint uygarlığında yayılma fırsatı bulamayan Bu-
dizm, Çin topraklarında geniş bir kitle tarafından ka-
bul görmüştür. 

 Budizm inancının Hint topraklarında kabul gör-
memesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Brahmanların geliştirmiş olduğu kast sistemi

B) Hint topraklarında çok tanrılı inancın olması

C) Nüfusun yetersiz olması

D) Semavi dinlerin daha çok yaygın olması

E) Budizm’in Hindistan topraklarında ortaya çıkma-
mış olması

16. Uygurlar tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk dev-
letidir. Tarım ve ticaretle ilgilenmişlerdir. Mani dinini 
benimseyerek et yemeyi ve savaşmayı yasaklamış-
lardır. Aynı zamanda Uygur devleti ilk kez matbaayı 
kullanan Türk devleti olmuştur.

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?

A) Başka medeniyetten etkilendikleri

B) Kültürel gelişmeler yaşandığı

C) Savaşçılık özelliklerini kaybetmeye başladılar

D) Türk adıyla ilk kez devlet kurdular

E) Üretici devlet konumunda oldukları

17. İlk Türk devletlerinde Hükümdara gücün Tanrı 
tarafından verildiğine inanılan anlayış aşağıda-
kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Gök Tengri

B) Ahiret inancı

C) Kut inancı

D) Kurultay 

E) Ülüş 

18. Hz. Ali’nin ölümünden sonra Muaviye halife olmuş-
tur. Muaviye ölmeden önce halifeliği oğlu Yezid’e 
vermiştir. 

 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge-
sidir?

A) Muaviye’nin dört halife döneminde seçilen son 
halife olduğunun

B) Yezid’in seçim ile halife tayin edildiğinin

C) Hilafet makamının saltanat sistemine dönüştü-
ğünün

D) İslam’da birliğin bozulduğunun

E) Mezhep savaşlarının başladığının
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19. Abbasilerde halife Me’mun ve Mutasım dönem-
lerinde Türklere çok önem verilmiştir. Türkler için 
‘Samarra’ ordugah şehri kurulmuştur. Bazı Türk ka-
bileleri ise ‘Avasım’ adı verilen Bizans sınırlarında 
bulunan şehirlere yerleştirilmiştir. 

 Verilen bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Türklerin kültürel zenginliğinden faydalanıldığı

B) Bizans Devleti’nin Türklerden çekindiği

C) Türklerin savaşçı özelliklerinin güçlü olduğu

D) Abbasilerin Türklere yönetimde görev verdiği

E) Abbasi ordusunun tamamen Türklerden oluştuğu

20. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türklerin İslami-
yet’i daha yakından tanıyıp kabul etmesinde bü-
yük rol oynamıştır?

A) Talas Savaşı

B) Nihavend Savaşı

C) Dandanakan Savaşı

D) Pasinler Savaşı

E) Mekke’nin Fethi

21. 
 I. Bedir Savaşı
 II. Hudeybiye Antlaşması
 III. Katvan Savaşı
IV.  Sıffin Savaşı

 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hz. Mu-
hammed döneminde yaşanmış siyasi olaylar 
arasında gösterilebilir?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) I,II ve III.

E) I,III ve IV.

22. Uygur Devleti’nin Kırgızlar tarafından yıkılmasından 
sonra Karahanlı Devleti kurulmuştur. Karahanlı-
lar Orta Asya’da İslamiyeti kabul eden ilk devlettir. 
Bu dönemde ilk Türkçe sözlük olan Divânü Lûga-
ti’t-Türk adlı eser Kaşgarlı Mahmut tarafından ka-
leme alınarak Araplara Türkçeyi öğretmek amaç-
lanmıştır. Aynı dönemde buna benzer farklı eserde 
kaleme alınmıştır.

 Yukarıda Karahanlı Devleti için verilen bilgilere 
bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Karahanlıların milli benliklerini korumaya çalış-
tıklar

B) Karahanlılar döneminde Türkçenin resmi dil 
olduğu

C) İslamiyeti kabul eden ilk devletin Karahanlılar 
olduğu

D) Kaşgarlı Mahmut’un Karahanlı hükümdarı oldu-
ğu

E) Arap toplumların Karahanlı toprağında yoğun 
olarak yaşadıkları

23. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devle-
ti’nin kurulduğu savaş olarak kabul edilir?

A) Kösedağ Savaşı

B) Yassıçemen Savaşı

C) Pasinler Savaşı

D) Dandanakan Savaşı

E) Malazgirt Savaşı
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