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12. Sınıf (B)
Tarih

1

Tarih Bilimi

1. Tarih bütün dünyada vardır, demek ki faydalıdır ve insa-
nın bir ihtiyacını karşılamaktadır.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisinin	tarih	biliminin	
toplumlara	 sağladığı	 faydalardan	 biri	 olduğu	 söyle-
nemez?

A) Günümüzdeki olayların açıklanmasında rol oynar.
B) Millî birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini 

sağlar.
C) Kendi ırkının diğer ırklardan üstünlüğünü ortaya ko-

yar.
D) Geleceğe ışık tutar.
E) Medeniyetlerin gelişim süreci hakkında bilgi verir.

2. Tarihî	olayın	doğru	değerlendirilebilmesi	için;

 I. tarihî olayın geçtiği günün şartlarının gözetilmesi,
 II. birinci elden kaynaklara ulaşılması,
 III. neden sonuç ilişkilerine bakılması

	 verilenlerden	hangileri	dikkate	alınmalıdır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) II ve III. E) I, II ve III.

3. Tarih; insanların geçmişteki faaliyetlerini, olayların birbir-
leriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden – 
sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak inceleyen 
bir bilim dalıdır.

 Buna göre

 I. Tarihin temel öznesi insandır.
 II. Araştırılan olaylar belgelere dayandırılır.
 III. Tarihin geniş bir konu alanı vardır.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
D) II ve III. E) I, II ve III.

4. Tarihin çağlara ayrılmasında Fransız İhtilali, İstanbul’un 
Fethi, Kavimler Göçü gibi olaylar dikkate alınmıştır.

	 Buna	göre	tarihin	çağlara	ayrılmasında	aşağıdakiler-
den	hangisi	göz	önünde	bulundurulmuştur?

A) Önemli teknolojik değişimler
B) Toplumların kültürel gelişimleri
C) Türk tarihinin aşamaları
D) Türk tarihi dışındaki olaylar
E) Evrensel nitelikteki olaylar

5.	 Atatürk	 “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. 
Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat in-
sanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir.”	diyerek	tarih	yazı-
cılığında	aşağıdakilerden	hangisinin	önemini	vurgu-
lamak	istemiştir?

A) Tarafsızlık ilkesinin
B) Çok yönlü bakış açısının
C) Ana kaynaklara ulaşılmasının
D) Yardımcı bilimlerden faydalanılmasının
E) Tarihin sosyal bir bilim oluşunun

6. Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir 
prens mezarının içinde MÖ 3300 yıllarına ait üzerleri iş-
lemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük’teki kılıcın en 
eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi.

 Buna göre:

 I. Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir.
 II. Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihî bilgileri güncelle-

mektedirler.
 III. Tarihi olaylar geçtiği dönemin koşullarına göre değer-

lendirilmelidir.

	 çıkarımlarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) I, II ve III.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Tarih

1

Tarih Bilimi

7. Timur bazı tarihçiler tarafından kahraman olarak gösteri-
lirken bazı tarihçiler tarafından da Anadolu’da yol açtığı 
tahribat nedeniyle eleştirilmektedir.

	 Buna	göre	tarihî	bilgiler	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	
hangisine	ulaşılabilir?

A) Kişisel görüşlerden etkilenebilmektedir.
B) Kaynaklara dayanmamaktadır.
C) Objektif davranmak imkânsızdır.
D) Birinci el kaynaklardan faydalanmak gerekir.
E) Bölgeden bölgeye değişmektedir.

8.	 Orta	 Asya	 Türk	 tarihî	 konusunda	 bilgilere	 ulaşmak	
isteyen	bir	tarihçi	Yenisey,	Orhun	gibi	yazıtlardan	fay-
dalanmak	 için	aşağıdaki	bilim	dallarından	hangisin-
den	faydalanmalıdır?

A) Coğrafya B) Nümizmatik
C) Heraldik D) Epigrafya

E)  Antropoloji

9. – Türklerin kullandığı ilk takvimdir.

 – Aylar sayılarla belirtilmiştir.

 – Türklerden başka Tibetliler ve Çinliler kullanmıştır.

	 Yukarıda	 özellikleri	 verilen	 takvim	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) 12 Hayvanlı Türk takvimi
B) Celâli takvim
C) Rumi takvim
D) Miladi takvim
E) Hicri takvim

10. Tarih araştırmalarının ve öğretiminin kolaylaştırılması 
amacıyla tarihî gelişmeler zamana, mekana ve konulara 
göre sınıflandırılmıştır.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 tarihin	 mekana	 göre	 sınıf-
landırılmasıdır?

A) Sanat Tarihi B) Bilimler Tarihi
C) Medeniyetler Tarihi D) İlk Çağ Tarihi

E)  Orta Doğu Tarihi

11. “Tarih, geçmiş zaman hayatını, mümkün olduğu kadar 
hakikate uygun olarak yeniden ihya etmektir.”	görüşünü	
aşağıdaki	yargılardan	hangisi	desteklemez?

A) Tarihî, şahsi tercihlerden uzak tutmak
B) Olayları objektif bir şekilde aktarmak
C) Olayla ilgili her türlü belgeye ulaşmak
D) Kesin yargı ve hükümlere ulaşmak
E) Doğruyu yanlıştan ayırt etmek

12. 
MÖ MS

MİLAT

1985

Yukarıda	kutu	içerisinde	gösterilen	tarihin	yüzyıl	ola-
rak	 ifade	 edilişi	 aşağıdakilerden	 hangisinde	 doğru	
verilmiştir?

A) 20. Yüzyılın ikinci yarısının dördüncü çeyreği
B) 19. Yüzyılın birinci yarısının birinci çeyreği
C) 20. Yüzyılın birinci yarısının birinci çeyreği
D) 19. Yüzyılın ikinci yarısının dördüncü çeyreği
E) 21. Yüzyılın ikinci yarısının üçüncü çeyreği


