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GÖRELE ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETM YILI  I.DÖNEM TARİH DERSİ 
9.SINIFLAR  I.DEĞERLENDİRME SINAVI 

1- Tarih biliminin tanımını yazınız  
2-Tarihi bölümlere ayırarak incelemek ve sınıflandırma yapmakta amaç nedir? 
3-Tarih öncesi çağlar isimlendirilirken ne esas alınmıştır? 
4-Yazının icadından önceki dönmelerde toplumlar arası kültürel etkileşim hangi yollarla gerçekleşmiştir? 
5-Yeni Taş(Cilalı Taş) döneminde insanların hayatında ne tür değişim ve yenilikler olmuştur? 
 
6- Hititlerin başkenti olan Hattuşaş’ta yapılan bir kazının sonucu ; 
               - Hitit yıllıkları                  - Kadeş Antlaşması’nın metni,                      - Üzeri yazılı paralar bulunmuştur 
Buna göre tarihçiler bu buluntuları incelerken aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisini kullanamazlar? 
A) Diplomasi                         B) Nümizmatik                     C) Paleografya                     D)  Filoloji                      E)İstatiktik 
 
7-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A-Tarih öncesi çağlarda en çok Arkeolojiden faydalanırız.                C-Orta Taş devrinde kullanılan el aletlerine Mikrolit denir. 
B-Çatalhöyük en eski Şehir yerleşimidir.                                            D- Tarih araştırmaları sonucu değişmez kesin kanunlar konulabilir. 
E-Tarımla birlikte İhtiyaç fazlası ürün ortaya çıkınca Ticaret doğdu. 
 
8-Güneş yılına dayalı ilk takvimi kullanan toplum olan Mısırlılar bir yılı üç mevsime ayırıp, "taşma, tohum atma, ekin biçme" diye 
adlandırmıştır  
- 12 Hayvanlı takvimi kullanan Türkler her yıla bir hayvan adı vermiştir  
Bu bilgilere göre, kullanılan takvimler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulduğu söylenebilir? 
A) Sanat anlayışı        B) Geçim kaynakları       C) Kültürel etkileşim        D) Bilimsel çalışmalar           E) Dinsel inanış   
 
9- Eski yerleşim yerinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ilkel el aletlerine, saban ve orak parçaları ile bakırdan yapılmış süs 
eşyalarına rastlanmıştır.  
Yalnız bu bilgilere bakarak bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? 
A)Ticaretle uğraşmışlardır                        C) Yerleşik hayata geçmişlerdir..  
B)Tarımsal faaliyetler yapılmıştır            D) Maden dönemine geçmişlerdir                E) Sanatsal gelişmeler olmuştur 
 
10-Aşağıdaki Yüzyıl okumalarından hangisi ya da hangileri  yanlış eşleştirilmiştir? 
       I.  751   →  6.Yüzyıl                    II.  1254   →  13.Yüzyıl                 III.  913   →  9.Yüzyıl                 IV.  1453   →  15.Yüzyıl    
 

A- I ve II                     B-Yalnız I                  C-II ve III                                        D-Yalnız III                   E-I ve III         
 
11-Aşağıdakilerden hangisi  Tarih öncesi dönemlerin tümünün yaşandığı bir yerde yapılan kazıda, elde edilen arkeolojik 
belgelerden biri olamaz? 
A) Yazıt ve  yıllıklar                                C) Kömürleşmiş buğday taneleri 
B) Topraktan yapılmış araç-gereçler       D) Madeni süs eşyaları                   E) Kerpiçten yapılmış evler 
 
12-Tarihi olayların incelemesinde kullanılan yöntemlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A-Olayların objektif gözlemini yapma      C-Kronolojiden yararlanma 
B-Yazılı belgeleri inceleme                       D-Arkeolojik buluntulardan yararlanma                    E-Olaylar arasında  bağlantı kurma 
 
13-Tarih bilimi bireylerde ;              I.Araştrma               II.Deney Yapma               III.Gözlemlme                  IV.Kanıt Kullanma 
Unsurlarından hangisinin gelişmesine katkı sağlar? 

A- I ve II                                 B- I, II ve III                       C- I ve IV                       D-II,III,IV                         E- I ve III 
 
 
14-İnsanoğlu …………..… yapmaya başladıktan sonra Neolitik dönemde yerleşik hayata geçtiler 
 
15-Kameri Takvimini (Ay Takvimi) ilk defa…………………….medeniyeti keşfetmiştir 
 
 
16-Kısas usulüne dayanan tarihteki ilk Anayasa……………………………………Anayasasıdır. 
 
 
17-Mezopotamyada yaşayan……….…,,…medeniyeti kurmuş oldukları Ticaret kolonileri aracılığıyla Anadolu’ya yazıyı öğretmişlerdir 
 
 
18-Masal,Destan,Efsane ve Şiir  Tarihin………………..……kaynakları arasındadır. 
 
 
19-Şimdiye kadar keşfedilen en eski Tarihli Dini Mimari(Mabed) örneği Ş.Urfa’ da bulunan………………………………………dir. 
 
 
20-Sümerlerin Tapınak, gözlemevi, depo ve okul olarak kullandıkları mimari yapıya ………………………denir. 
 
21- Anadolu ve Güneydoğu Avrpadaki en eski Köy yerleşimi Diyarbakır…………………………..…… de  bulunmaktadır 
 
22-……………………………….Takvimi ile,………………….………..Takvimi Türklere özgü olan  iki takvimdir. 
 

İLK BEŞ SORU 10 PUAN, ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 4 PUAN, BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 2 PUAN  
DEĞERİNDEDİR. SÜRE 40dk….BAŞARILAR….. 



9.SINIFLAR  I.DEĞERLENDİRME SINAVI ---CEVAP ANAHTARI--- 
1-Tarih biliminin tanımını yazınız  
Tarih,insanların geçmişteki her türlü faaliyetlerini ve olayları; neden-sonuç ilişkisi içersinde, yer ve zaman göstererek, objektif bir 
biçimde belgelere dayalı inceleyen yazılı sosyal bilim dalıdır 
2-Tarihi bölümlere ayırarak incelemek ve sınıflandırma yapmakta amaç nedir? 
TARİHİN ARAŞTIRILMASINI VE ÖĞRETİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK 
3-Tarih öncesi çağlar isimlendirilirken ne esas alınmıştır? 

Tarih öncesi çağlar gruplara ayrılırken insanların kullandıkları aletler ,(eşyalar madenler) göz önünde tutulmuştur. 
4-Yazının icadından önceki dönmelerde toplumlar arası kültürel etkileşim hangi yollarla gerçekleşmiştir? 

İlk çağda toplumlar daha çok  Ticaret, Göçler ve Savaşlar sayesinde birbirleriyle ilişki kurdular 
5-Yeni Taş(Cilalı Taş) döneminde insanların hayatında ne tür değişim ve yenilikler olmuştur? 
İnsanlar Tarım yapmayı öğrendiler bu nedenle yerleşik hayata geçtiler.ilk köyler kuruldu. Hayvanları evcilleştirip Hayvancılık   başladı.  
Dokumacılık ve Çömlekçilik  başladı.(ateş sayesinde) İnsanlar üretici duruma geçtiler. Özel mülkiyet anlayışı gelişti. 

6- Hititlerin başkenti olan Hattuşaş’ta yapılan bir kazının sonucu ; 
               - Hitit yıllıkları                  - Kadeş Antlaşması’nın metni,                      - Üzeri yazılı paralar bulunmuştur 
Buna göre tarihçiler bu buluntuları incelerken aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisini kullanamazlar? 
A) Diplomasi                         B) Nümizmatik                     C) Paleografya                     D)  Filoloji                      E)İstatiktik 
 
7-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A-Tarih öncesi çağlarda en çok Arkeolojiden faydalanırız.       C-Orta Taş devrinde kullanılan el aletlerine Mikrolit denir. 
B-Çatalhöyük en eski Şehir yerleşimidir.                                   D- Tarih araştırmaları sonucu değişmez kesin kanunlar konulabilir. 
E-Tarımla birlikte İhtiyaç fazlası ürün ortaya çıkınca Ticaret doğdu. 
 
8-Güneş yılına dayalı ilk takvimi kullanan toplum olan Mısırlılar bir yılı üç mevsime ayırıp, "taşma, tohum atma, ekin biçme" diye 
adlandırmıştır  
- 12 Hayvanlı takvimi kullanan Türkler her yıla bir hayvan adı vermiştir  
Bu bilgilere göre, kullanılan takvimler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulduğu söylenebilir? 
A) Sanat anlayışı        B) Geçim kaynakları       C) Kültürel etkileşim        D) Bilimsel çalışmalar           E) Dinsel inanış   
 
9- Eski yerleşim yerinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ilkel el aletlerine, saban ve orak parçaları ile bakırdan yapılmış süs 
eşyalarına rastlanmıştır.  
Yalnız bu bilgilere bakarak bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? 
A)Ticaretle uğraşmışlardır                        C) Yerleşik hayata geçmişlerdir..  
B)Tarımsal faaliyetler yapılmıştır            D) Maden dönemine geçmişlerdir                E) Sanatsal gelişmeler olmuştur 
 
10-Aşağıdaki Yüzyıl okumalarından hangisi ya da hangileri  yanlış eşleştirilmiştir? 
       I.  751   →  6.Yüzyıl                    II.  1254   →  13.Yüzyıl                 III.  913   →  9.Yüzyıl                 IV.  1453   →  15.Yüzyıl    
 

B- I ve II                     B-Yalnız I                  C-II ve III                                        D-Yalnız III                   E-I ve III         
 
11-Aşağıdakilerden hangisi  Tarih öncesi dönemlerin tümünün yaşandığı bir yerde yapılan kazıda, elde edilen arkeolojik 
belgelerden biri olamaz? 
A) Yazıt ve  yıllıklar                                C) Kömürleşmiş buğday taneleri 
B) Topraktan yapılmış araç-gereçler       D) Madeni süs eşyaları                   E) Kerpiçten yapılmış evler 
 
12-Tarihi olayların incelemesinde kullanılan yöntemlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A-Olayların objektif gözlemini yapma      C-Kronolojiden yararlanma 
B-Yazılı belgeleri inceleme                       D-Arkeolojik buluntulardan yararlanma                    E-Olaylar arasında  bağlantı kurma 
 
13-Tarih bilimi bireylerde ;              I.Araştrma               II.Deney Yapma               III.Gözlemlme                  IV.Kanıt Kullanma 
Unsurlarından hangisinin gelişmesine katkı sağlar? 

B- I ve II                                 B- I, II ve III                       C- I ve IV                       D-II,III,IV                         E- I ve III 
14-İnsanoğlu TARIM yapmaya başladıktan sonra Neolitik dönemde yerleşik hayata geçtiler 
 
15-Kameri Takvimini (Ay Takvimi) ilk defa SÜMERLER. medeniyeti keşfetmiştir 
 
16-Kısas usulüne dayanan tarihteki ilk Anayasa HAMMURABİ Anayasasıdır. 
 
17-Mezopotamyada yaşayan ASUR medeniyeti kurmuş oldukları Ticaret kolonileri aracılığıyla Anadolu’ya yazıyı öğretmişlerdir 
 
 
18-Masal,Destan,Efsane ve Şiir  Tarihin……SÖZLÜ    kaynakları arasındadır. 
 
 
19-Şimdiye kadar keşfedilen en eski Tarihli Dini Mimari(Mabed) örneği Ş.Urfa’ da bulunan…GÖBEKLİTEPE dir. 
 
20-Sümerlerin Tapınak, gözlemevi, depo ve okul olarak kullandıkları mimari yapıya ZİGGURAT denir. 
 
21- Anadolu ve Güneydoğu Avrpadaki en eski Köy yerleşimi Diyarbakır ÇAYÖNÜ de  bulunmaktadır 
 
22-12 HAYVANLI TÜRK Takvimi ile, CELALİ Takvimi Türklere özgü olan  iki takvimdir. 

İLK BEŞ SORU 10 PUAN, ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 4 PUAN, BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 2 PUAN  
DEĞERİNDEDİR. SÜRE 40dk….BAŞARILAR….. 


