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ÖN SÖZ

Karekod okutmak için tavsiye edilen uygulamalar

QR Droid  Qrafter 

Değerli Öğrenciler,Bu kitap Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tarih kapsamındaki soruları 

çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinmeniz ve farklı soru çeşitleri ile 

sınava hazırlık sürecinize rehberlik etmek için hazırlanmıştır.

Kitabımız, her soru için anlaşılır bir dilde hazırlanmış çözümlü anlatım ve 

açıklamalar içermektedir. Çalışmalarınız süresince QR kod ile erişebileceğiniz 

soru çözümlerinden yararlanmanız, konulara dair bilgilerinizi pekiştirmenizi ve 

konuları tüm ayrıntıları ile öğrenmiş olmanızı sağlayacaktır.

Soruların çeşitliliği tercih edilirken en çok zorlandığınız soru tipleri, ÖSYM’nin 

şimdiye kadar hazırladığı sınavlarda çıkmış ve bundan sonra hazırlayacağı sınav-

larda da çıkabilecek soru tipleri referans alınmış ayrıca konuyu pekiştirmenize 

yardımcı olacak düzeyde hemen hemen tüm soru tiplerine değinilmiştir.

Yoğun bir araştırma ve çalışma süreci ile hazırlanmış olan bu kitapla ilgi-

li görüş ve önerilerinizi bizimle pegem@pegem.net e-posta adresimizden veya  

0 538 594 92 40 WhatsApp hattımız aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Pegem yayınlarının tecrübeli ve kendi alanlarında uzman öğretmenleri tarafından 

hazırlanan bu Tarih kitabının üniversite sınavına hazırlanma sürecinizde sizlere 

yardımcı olmasını ve kendinize olan inancınızı desteklemesini ümit ediyoruz.

Tarih sorularının çözüm  
videolarına ulaşmak için  

karekodu okutunuz.
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2PEGEM YAYINLARI

Tarih ve Zaman ünitesine ait soruların çözümünde mevcut bilgilerimizin evrensel değerlere uygun olarak 
objektif bakış açısı ile yorumlanması gerekmektedir.

Tarihin tanımında yer alan yer, zaman neden – sonuç, olay ve olgu kavramlarının sorularda genel olarak 
karşımıza çıktığı görülmüştür.

Zaman bilgisinin olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkisinin ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu 
dikkate alınmalıdır.

İnsanlık üretici hayata tarım yaparak geçmiştir. Üretim denilince tarım 
ele alınmalıdır. Tarımın yapılması beraberinde yerleşik hayatı getirmiştir. 
Bu dönem Paleolitik Çağ olarak bilinmektedir.

İlk çağlarda insanlar arasındaki bilgi birikiminin artmasında ve etkileşi-
min yaşanmasında ticaret, göç ve savaşlar etkili olmuştur.

Bu tarz tarih sorularında bilgi 

ve yorum gücümüze bağlı 

kalarak hareket etmemiz gerekir. 

Tarihin metodolojisi objektif bir 

değerlendirmenin ürünü olduğundan 

soruları çözerken nesnel davranmaya 

özen göstermemiz gerekmektedir.

Tarih biliminde 

genellemelerden ve kesinlik 

belirten yorumlardan 

kaçınılması gerekilmektedir. 

Bu tarz seçeneklerin genelde 

yanlış olduğu görülmüştür.
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Öncülü bulunan sorularda 
öncelikle soru kökü okunur.

Etkileşime açık bölgelerin göç ve 
ticaret yolları üzerinde bulundu-
ğu görülmüştür. Örnek: Anadolu 

ve Mezopotamya

Tarih öncesi dönem yazının kullanılma-
dığı dönem olarak kabul edilir.

Bakır, tunç ve demir maden olarak 
kabul görürken Yontma Taş (Paleolitik), 
Cilalı Taş (Neolitik) Dönemleri maden 

dönemi olarak kabul edilmez.

Kazı alanında çalışma yürüten 
bilim arkeolojidir.

Tarih öncesi dönemlerin sırası ile 
yaşandığı toplumlarda etkileşim 

görülmemiştir.

Altı çizili alanda belirtildiği gibi 
yazıdan önceki dönemlerin sırası ile 

yaşanması bize I. öncülün doğruluğunu 
verecektir.

Madenlerin eritilerek işlenmesi bu 
dönem insanlarının ateşi kullanmayı 
öğrendiklerine kanıt oluşturmaktadır.

Örnek:

“Eski bir yerleşme yerinde yapılan kazı çalışmalarında toprağın 
en alt katından en üst katına doğru sırasıyla yontma taş, cilalı 
taş, bakır, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır.”

Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu yerleşim yerindeki 
insanlarla ilgili;

I.   tarih öncesi  devirleri sırasıyla yaşadıkları,

II.   ilk araçlarını taşlardan yaptıkları,

III.   ateşi kullanmayı öğrendikleri,

IV.   etkileşime açık bir coğrafi bölgede yaşadıkları
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

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

Cevap D
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Testin Çözümlü Videolarını İzlemek İçin Kare Kodu Okutunuz.

TEST -  1

1. Tarih öncesi dönemlere ait bir yerleşim bölgesinde yapı-
lan kazılarda, burada yaşayan insanlarla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A) Geçim kaynakları

B) Üretilen tarımsal ürünler

C) Kullanılan araç gereçler

D) İşlenilen madenler

E) Kullanılan paralar

2. 
Tarihî olaylarla ilgili kural koymak veya genelleme yap-
mak doğru değildir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gös-
terilebilir?

A) Yeni bulunan belgelerin var olan bilgileri değiştirebilmesi

B) Tarihin konusunu insan ilişkilerinin oluşturması

C) Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisinin bulunması

D) Tarihin gelecekle ilgili bir değerlendirme yapmaması

E) Tarih biliminin farklı kaynaklardan yararlanması

3. 
Tarihî süreç içerisinde meydana gelen olaylar bir zincirin 
halkaları gibidir.

Tarihî olayların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bu 
yargıyı destekler nitelikte olduğu savunulabilir?

A) Geçmişte yaşanan olayları ele alması

B) Millî bilincin gelişmesine katkıda bulunması

C) Neden – sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmesi

D) Birden fazla kaynağa bağlı kalarak araştırılması

E) Araştırmalarda deney ve gözlem yönteminin uygulana-
maması

4. Cilalı Taş Devri’nde insanlar yerleşik yaşama geçerek üretici 
toplum hâline gelmişlerdir.

Bu durumun;

I. eğitim,

II. din,

III. ekonomi

alanlarından hangileri üzerinde doğrudan etkili olduğu 
savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III
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5. Tarihe yardımcı bilim dalları ve ilgilendikleri alan eşleştir-
mesi aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

Bilim Dalı İlgilendiği Alan

A) Nümizmatik Para bilimi

B) Heraldik Arma bilimi

C) Paleografya Yazı bilimi

D) Epigrafya Kültür bilimi

E) Antropoloji Irk bilimi

6. Tarih öncesi dönemler ile ilgili olarak, aşağıdakilerin 
hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savu-
nulamaz?

I II

A) Topraktan eşya yapılması Yiyeceklerin kolay 
saklanması

B) Madenlerden eşya yapılması Araç ve gereçlerin 
dayanıklı hâle gelmesi

C) Ateşin bulunması Madenlerin işlenmesi

D) Tarımsal üretimle artı  
ürünlerin alınması

Takas usulü ticaretin 
ortaya çıkması

E) Hayvanların evcilleştirilmesi Yerleşik hayatın  
başlaması

7. Paleolitik Dönem’e ait gelişmelere;

I. ateşin bulunması,

II. mağara duvarlarına resimler çizilmesi,

III. taş ve kemikten araç ve gereçler yapılması

gibi örneklerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Tarih öncesi dönemde,

I. tarım ve ticaretin yapılması,

II. hayvanların evcilleştirilmesi,

III. yazılı hukuki belgelerin hazırlanması

gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenemez?

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

 D) I ve II E) II ve III
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9.               

Kil
Tabletler
Demir

Subanlar
Tunç

Silahlar

Bakır oraklar

Taş baltalar

Bir kazı alanında elde edilen bulguların oluşturduğu yu-
karıdaki piramit dikkate alındığında;

I. üretici hayatın izlerine rastlandığı,

II. tarihsel gelişim sırasına uygun yaşam sürdürüldüğü,

III. tarih öncesi devirlerin sona erdiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

10. 
İnsan, soyut bir kavram olan zamanı; dün, bugün ve ya-
rın şeklinde üçe taksim etmiştir. Bilindiği gibi bugün, dü-
nün sonucu ve yarının nedenidir. İnsanın dünü anlayarak 
geleceğe dönük bir yön bulma ihtiyacına cevap verecek 
bilim tarihtir.

Tarih bilimiyle ilgili verilen bu bilgi dikkate alındığında aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Gelecek ilgili bilgi aktarımında bulunur.

B) Sadece siyasi olayları konu alır.

C) Neden – sonuç ilişkisine bağlı kalarak hareket eder.

D) Sadece tarihî devirlerle ilgili araştırma yapar.

E) Farklı bilimlerin araştırmalarından yararlanır.

11. Tarih biliminin araştırmalarında kullandığı yöntemlere 
aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?

A) Tarama B) Deney C) Tasnif

 D) Terkip E) Tenkit

12. Tarih öncesi dönemlerle ilgili araştırma yapacak bir ta-
rihçinin aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlan-
ması beklenemez?

A) Paleografya

B) Coğrafya

C) Kimya

D) Arkeoloji

E) Antropoloji




