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KAZANIM TESTLERİ
Ölçme ve Değerlendirme Birimi (ROTA) Çalışmasıdır

9.SINIF
TARİH
SORU HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ
Resmiye ÖZCAN (Pazar Seda SAYAN ÇPL)
Kazım YÜCEL (Tokat MTAL)
Osman BEKLER (M.A Ersoy AİHL)

KAZANIMLAR
Bir araş rma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz eder.
Tarihî olay (vaka) ve olguyu (vakıa) ayırt eder.
Tarihî bilginin tarihçiler tara ndan nasıl meydana ge rildiğini analiz eder.
Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaş rır.
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların haya hakkında çıkarımlarda bulunur.
Mila an önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
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A

TARİH

1. Tarihin konusu zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu

4. Günümüzde Türkiye'nin dış siyase nde;
- Ermeni Meselesi,
- Kıbrıs Sorunu
- Ba Trakya vb. sorunlar vardır.
Bu sorunların araş rılması, incelenmesi ile hem oradaki
haklarımızın kaybedilmesinin önüne geçilebilir, hem
kamuoyuna yeterli bilgi sağlanabilir, hem de bu
konularda uyanık olmamıza yardımcı olunabilir.
Bu durum aşağıdakilerden en çok hangisinin sağlanması
ile mümkün olur?

faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve
değişimlerdir.
Bu duruma göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudan tarihin konusu ve inceleme
alanını oluşturmamaktadır?

2.

B) Savaş
C) Kültür
D) Diplomasi
E) Toprak Kayması

Tarihçi, araş rdığı dönemde yaşayamayacağı için
resmin bütününü göremeyecek r. Bir kimyacı yap ğı
deneyi laboratuarda tekrar tekrar izleyebilir.
Bu yüzden tarihçi eksik kalan yerleri hep kendi hayal
gücüyle tamamlamak zorunda kalır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarih geçmişte yaşanmış olayları konu edinir.
B) Tarihi olaylar tekrar edilemez.
C) Tarihi olaylarda kesin kanılara varmak mümkündür.
D) Tarihçi kendi söylediğini yüzde yüz ispatlayamaz.
E) Tarihi olaylarda deney yapılamaz.
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A) Göç

A) Tarihi sevdirme
B) Önemli olayları anlatma
C) Meseleleri çözmeyi isteme
D) Tarih bilinci kazandırmak
E) Kamuoyu oluşturma

5. Tarih, doğru, yansız ve bilimsel olarak öğre lirse;
I. Tarihsel bilinç oluşur,
II. Geçmiş, bugün ve gelecek çizgisinde düşünmemizi
sağlar,
III. Geçmişini bilen toplum, önünde nasıl bir geleceğin
uzanacağını anlayabilir,
IV. Üstün millet olma duygusu pekişir.
Hangilerinin gerçekleşmesi beklenebilir?
A) I ve II

B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) Yalnız III
E) Yalnız IV

6. Uzun bir zaman dilimini kapsayan tarihi incelemek
3.

isteyen tarihçiler, insanlık için büyük önem taşıyan
tarihsel olayları bölümlere ayırma gereği duymuşlardır.
“Tarih öncesi çağlar” olarak ifade edilen dönemin en
önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Tarih öğrenmenin yararları arasında;
I. İçinde yaşadığı dünyayı anlar,
II. Geçmişin ışığında bugünü ve yarını aydınla r,
III. Milli bilinç oluşur.
Hangileri yer alır?
A) I, II,III

A) Taştan aletler yapılması
B) Madenlerden yararlanılması
C) Ateşin bulunması
D) Yerleşik hayata geçilmesi
E) Yazının bilinmiyor olması

B) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
E) Yalnız II
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TARİH

7. I. Ay yılını esas alır.

11. Tarihçi bir tarihi olayı araş rırken aşağıdakilerden
hangisine dikkat etmesi beklenemez?

II. Bir yıl 354 gündür.
III. 1 Ocak 1926'dan i baren ülkemizde kullanılmaya
başlanmış r.
IV. Hicret olayını başlangıç kabul eder.
V. Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlanmış r.
Hicri Takvim hakkında verilen bu bilgilerden hangisi
yanlış r?
A) I

D) V

E) II

Aşağıdaki takvimlerden hangisi Osmanlı Devle 'nde
mali işlerde görülen aksamanın önüne geçmek için
düzenlenmiş r?
A) Rumi

9.

C) IV

B) Hicri
D) 12 Hayvanlı

C) Miladi
E) Celali

Tarihsel olgu da belirli bir zaman ve belli bir yer
olmayabilir. Olgu, olaya göre uzun bir zaman
diliminde oluşur.
Bu bilgilere göre;
I. Sömürgecilik faaliyetleri
II. Balkan savaşları
III. Normandiya Çıkarması
IV. Çağdaşlaşma
Gelişmelerinden hangileri olguya örnek olarak
gösterilebilir?
A) I, II ve III

B) I ve II
D) I ve IV

C) I, III ve IV
E) I,III ve IV

12. Tarihi bilginin oluşturulmasında; verdikleri bilgilerin
doğru olup-olmadığının araş rılması tarih biliminin
yöntemlerinden hangisine vurgu yapmaktadır?
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8.

B) III

A) Olayın üzerinden belli bir süre geçmelidir.
B) Değişik kaynaklardan yararlanmalıdır.
C) Olayın gerçekleş ği dönemin koşullarını dikkate
alınmalıdır.
D) Kaynakları sınıﬂandırmaya gerek duymamalıdır.
E) Belgelere önem vermelidir.

B) Tasnif
D) Tahlil

C) Tenkit
E) Terkip

13. Aşağıdakilerden hangisi objek f bir tarihçi de
bulunması gereken özelliklerden değildir?
A) Farklı kaynaklar arasında karşılaş rma yapmasına
gerek yoktur.
B) Farklı bakış açılarını dikkate almalıdır.
C) Olayların içeriğini gün ışığına çıkarmalıdır.
D) Olaylara duygusal yaklaşmamalıdır.
E) Gerçeği bulmayı amaç edinmelidir.

14. - El yazısı ile geçimini sağlayan insanların olması,
- Dini kitaplara gerekli saygının görmemesi endişesi,
- Yazma kitapların sanat değeri ve este k güzelliği
yanında, basılı eserlerin rağbet görmeme endişesi

10. I. Özgündür
II. Tekrar edilebilir
III. Geneldir
IV. Tekrarlanamaz
V. Biricik r
Bu özelliklere göre olay ve olgunun doğru eşleş rilmesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r?
OLAY
A) I, II ve III
B) I ve III
C) II, III ve IV
D) I ve II
E) I, IV ve V

A) Tarama

Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde matbaa'nın
Osmanlı Devle 'ne geç gelmesi ile ilgili en doğru
değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

OLGU
IV ve V
II,IV ve V
I ve V
III, IV ve V
II ve III

A) Matbaanın öneminin anlaşılamamış olması
B) Farklı bakış açıları
C) Teknik bilginin yetersizliği
D) Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmemesi
E) El yazısının daha güzel olduğunun düşünülmesi
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A

TARİH

15. İngiliz televizyonlarında yayınlanan ''Kralın Adamları''

18. Yazının icadından önceki devirler tarih öncesi devirler
olarak sınıﬂandırılmış r. Bu sınıﬂandırmada insanların
kullanmış oldukları araç-gereç ve madenlerden yola
çıkılmış r. Tarih öncesi devirlerin başlangıç ve bi ş
zamanları bölgelere göre farklılıklar gösterir.

adlı ﬁlm, I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde
geçmektedir. Film, esir alınan İngiliz askerlerinin
başlarından vurularak öldürüldükleri iddiası üzerine
kurgulanmış r. Osmanlı belgeleri ve İngiliz harp tarihi
kaynakları bu iddiayı doğrulamamaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Filmlerde tarihi bilgilerin kurgulanarak gerçeklerin
çarpı lması önemli değildir.
B) Yazılı-görsel basın yoluyla tarihi bilgiler ar rılmalıdır.
C) Medya tarihi bilgilerde belgelere önem vermelidir.
D) Görsel medyanın yaydığı tarihi bilgiler gerçeğe
uygun olmalıdır.
E) Popüler tarih bilgisi ve yorumlarına sorgulayıcı bakış
açısı ile yaklaşılmalıdır.

16. - Tarımsal üre m yapmaya başladılar.
- Köyler kurarak yerleşik hayata geç ler.
- Bitki liﬂerinden giyecek, topraktan çanak-çömlek
yap lar.
Bu özellikler hangi tarih öncesi döneme ai r?
A) Paleoli k
B) Mezoli k
D) Neoli k

C) Kalkoli k
E) Tunç Çağı
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Günümüzde başta görsel medya olmak üzere çeşitli
kaynaklarca yayılan yukardaki gibi tarihi bilgilerle
ilgili en doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Tarih öncesi devirlerde yazı yoktur.
B) Kullanılan araç-gereçlere göre sınıﬂandırma yapılmış r.
C) Devirlerin başlangıç ve bi şlerinde evrensel olaylar
dikkate alınmış r.
D) Araç-gereç yapımında madenlerden de faydalanılmış r.
E) Devirler her bölgede aynı anda yaşanmamış r.

19. Anadolu coğrafyasında yer alan , günümüzde
''UNESCO Dünya Mirası'' listesinde yer alan ilk
yerleşim yerlerinden biri olan yer neresidir?
……………………………………………………

20. Ege denizi çevresi medeniyet kurmuş olup İlkçağda
deniz koloniciliğinde gelişmiş uygarlığı yazınız.

…………………………………………….
17.

Truva, Homeros'un İlyada destanında anla ğı ünlü
uygarlık r. Bu uygarlık günümüzde aşağıdaki hangi
şehrimizin sınırları içerisinde kurulmuştur?
A) Ankara
B) Manisa
D) Çorum

C) Çanakkale
E) Van
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