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12. Sınıf (B)
Tarih

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar - 1

1. Eski Taş (Paleolitik) Çağ’ın en belirgin özelliği insanların 
tamamen doğaya bağlı kalmalarıdır.

 Buna göre aşağıdaki kalıntılardan hangisinin bu dö-
nemde görülmesi beklenemez?

A) Avcılıkla ilgili kesici aletler
B) Hayvan postlarını delici taş parçaları
C) Mağaradaki duvar resimleri
D) Tarımda kullanılan sabanlar
E) Soğuktan korunmaya yarayan postlar

2. Tarih Öncesi Çağlara ait aşağıda verilen gelişmeler-
den hangisinin diğerlerinden daha önce gerçekleştiği 
söylenebilir?

A) Hayvanların evcilleştirilmesi
B) Kesici ve delici aletlerin yapılması
C) Bakır ile kalayın karıştırılması
D) Yerleşik hayata geçilmesi
E) Çanak çömleğin yapılması

3. Tarih Öncesi Çağların isimlendirilmesinde “Bakır, Tunç, 
Demir” gibi isimler kullanılırken, Tarihî Devirler “İlk Çağ, 
Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ” gibi isimler almıştır.

 Tarih Öncesi Dönemlerin isimlendirilmesinde aşağı-
dakilerden hangisinin kriter alındığı söylenebilir?

A) Eşyaların yapımında kullanılan malzemelerin
B) Dünyayı etkileyen evrensel olayların
C) İnsanların yaşamlarını değiştiren önemli olayların
D) Kitabelerden elde edilen bilgilerin
E) Doğal hayatın insanlar üzerindeki etkisinin

4. Bin tanrı ili olarak bilinen İlk Çağ Anadolu uygarlığı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lidyalılar B) Urartular
C) Frigyalılar D) Hititler

E)  İyonyalılar

5. Mezopotamya’da ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuş-
lardır. En önemlileri Ur, Uruk, Kiş, Lagaş olan bu şehir 
devletlerine “Site” adı verilmiştir. Bu devletler arasında si-
yasi ve ekonomik nedenlerle sık sık savaşlar yapılmıştır. 
Siteler, etrafı surlarla çevrili, “Ziggurat” adı verilen tapınak 
ve onun etrafındaki evlerden meydana gelmiştir. Sitelerin 
başlarında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ve 
Tanrı adına ülkeyi yönettiklerini iddia ederlerdi.

 Yukarıda verilen bilgilere bakarak Sümerliler ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yönetim şekli teokratik – monarşidir.
B) Siyasi birliği sağlayamamışlardır.
C) İmparatorluk kurmuşlardır.
D) Yönetimde din etkili unsur olmuştur.
E) Dış saldırılara karşı kendilerini korumak istemişlerdir.

6.  ● Mezopotamya’da Demir Devri’nin sonunda yazının 
bulunmasıyla Tarihî Devirler başlamıştır.

 ● Anadolu yazıyla daha geç tanışmasına rağmen bu 
dönem Tunç Devrine denk gelmektedir.

 Yukarıdaki bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu’nun etkileşime açık olduğuna
B) Sümerlerin yazıyı bulan ilk medeniyet olduğuna
C) Uygarlıkların yazıyı birbirlerinden öğrendiklerine
D) Medeniyetlerin beşiğinin Orta Doğu olduğuna
E) Uygarlıkların devirleri farklı zamanda yaşadığına
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar - 1

7. İlk Çağ toplumlarının bazılarında teokratik anlayışın 
aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı 
söylenemez?

A) Mısırlılarda piramitlerin yapılması
B) Hititlerde “anal” adı verilen yıllıkların hazırlanması
C) Friglerde “Kibele” adı verilen tanrıçaya inanılması
D) Yunanlılarda olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi
E) Sümer Krallarının aynı zamanda başrahip olması

8. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından 
biri değildir?

A) Hattiler B) Urartular C) Asurlar
D) Hititler E) İyonyalılar

9. Hindistan’daki Kast Sistemine göre;
 – Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. Her üye kendi 

kastı içinde evlenir.
 – Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile ye-

mek yiyemez.
 – Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün 

kast olarak kabul edilir.
 – Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişi-

ni sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır.
 – Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza 

kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma an-
lamına gelir.

 – Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye doğduğu kast 
içinde yaşamını sürdürür. Meslekler babadan oğula 
geçer.

 Buna göre, Hindistan’daki kast sistemi ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Katı bir sınıf ayrımı vardır.
B) Ekonomik yapının şekillenmesinde kast etkilidir.
C) Kast zaman içinde toplumsal bir baskı unsurunu orta-

ya çıkarmıştır.
D) Kişisel başarılar kastta etkili değildir.
E) Ülkede siyasi birlik yoktur.

10. Mısır’da toplum; kâtipler, rahipler, askerler, tüccarlar, za-
naatkârlar ve çiftçilerden oluşmaktadır. Hiyeroglif adı veri-
len resim yazısı kullanan Mısırlılar ölülerini mumyalamış-
lardır. Mumyalama teknikleri sayesinde insan vücudunu 
tanıyan Mısırlılar, tıp alanında ve eczacılıkta gelişmişler-
dir. Matematikte ondalık sayı sistemini bulmuşlar, ilk defa 
dört işlemi kullanmış, “Pi sayısını” bugünkü değerine ya-
kın hesaplamışlardır. Geometride de önemli ilerleme kay-
detmişlerdir. Nil Nehri’nin hareketlerini incelemeleri ast-
ronomide gelişmelerine katkıda bulunmuş, bu da takvimi 
icat etmelerini sağlamıştır. Mısır’da firavunlar için piramit-
ler, halk için ise labirent adı verilen mezarlar yapılmıştır.

 Yukarıda verilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Ahiret inancı vardır.
B) Toplum sınıflara ayrılmıştır.
C) Bilimsel gelişmeler görülmüştür.
D) Bilimsel gelişmelerde din etkili bir unsurdur.
E) Tarihî Çağlar Mısır’da başlamıştır.

11. Frig kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem 
vererek bunları koruyan kanunlar çıkarmış, saban kırana 
ve öküz öldürene ölüm cezası vermişlerdir.

 Buna göre Friglerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Hukukun ekonomik yaşamdan etkilendiği
B) Sosyal sınıflaşmanın olduğu
C) Monarşik yönetimin görüldüğü
D) Cezaların oldukça ağır olduğu
E) Tarıma önem verildiği

12. Tüccar bir toplum olan Lidyalılar ticaret sayesinde zen-
ginleşmiş, rahat ve bolluk içinde yaşamışlardır.

 Lidyalıların hayat standartının yükselmesinde;

 I. Takas usulünden paranın kullanımına geçilmesi,
 II. Kral yolu ticaretinin geliştirilmesi,
 III. Kara ticaretine önem verilmesi

 gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebi-
lir?

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


