
Hiper Gençler Parlak Zekalar Kulübü

www.hiperzeka.com

E: bilgi@hiperzeka.com

Konu Özetli

Video
Destekli

Akll Tahta
Uyumlu

QRKod 
Çözümlü

SORU
BANKASI

10.

YENi
NESiL SORULAR

İ Ç E R İ R
S

O
K

U
L

A
  Y

A
R

D
IM

C
I

Konu Özetli
SO

R
U

 BAN
K

ASI

9.

9.

O K U L A  Y A R D I M C I

S I N A V A  H A Z I R L I K

T
arih

Tarih



Kapak Tasarımı
hiperzeka - Grafik & Tasarım

Alt Başlık
9. SINIF HAZIRLIK

Baskıya Hazırlık
hiperzeka -  Dizgi Birimi

Yazar
Muammer BÜLBÜL

ISBN Numarası
978-605-329-972-1

© Bu kitabın her türlü hakkı uzmankariyer Ltd. Şti.’ne aittir. Bu kitabın baskısından 
5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri  Yasası Hükümleri gereğince 
alıntı yapılamaz, fotokopi  yöntemi ile çoğaltılamaz, resim, şekil, şema, 

grafik, vb. ler yayın evinin izni olmadan kopya edilemez.

E: bilgi@uzmankariyer.com
W: www.hiperzeka.com

/ hiperzeka / hiperzeka / hiperzeka

Basım Yeri - Telefonu
Tarcan Basımevi

T: (312) 384 34 35

A: Turan Çiğdem Cad. No: 5 Ostim/ANKARA
T: (312) 231 12 89
F: (312) 231 41 99
G: (554) 898 03 01



ÖNSÖZ

  Değerli Öğrenciler;

	 	 İdeallerinize	 ulaşmak	 için	 sürdürmeniz	 gereken	 uzun	 bir	 eğitim	 hayatı	

sizi	 beklemektedir.	 Bu	 zorlu	 yolculukta	 eğitimin	 bütün	 aşamalarında	 siz	 değerli	

öğrencilerimize	 rehber	 olmayı	 ilke	 edinen	Konu	Özetli	 Soru	Bankası	 ile	 yanınızda	

olmayı	kendimize	borç	bildik.

	 	 Konu	Özetli	Soru	Bankası	Talim	Terbiye	Kurulunun	yeni	müfredatı	ve	MEB'in	

kazanımlar	için	ayırdığı	ders	saatleri	dikkate	alınarak	hazırlanmıştır.	Bu	soru	bankası	

derse	olan	 ilginizi	 ve	 tam	konsantrasyonunuzu	sağlayarak	sizleri	 öğrenmeye	hazır	

hâle	getirecektir.

	 	 Dersleri	daha	zevkli	hâle	getirmeyi	amaçlayan	Konu	Özetli	Soru	Bankamızda;	

	 	 •	Sade	bir	dille	işlenen	konu	anlatımı

	 	 •	Serbest	kürsü

	 	 •	Çözümlü	örnek	sorular

	 	 •	Kavramadan	Geçme	Testleri

	 	 •	Isınma	Testleri

	 	 •	Efor	Testleri

	 	 •	Performans	Testleri

	 bulunmaktadır.

	 	 Akıllı	tahtalara	uygun	olarak	hazırlanan	Konu	Özetli	Soru	Bankası	konuyla	ilgili	

aklımda	kalsın	ikonları,	etkinlik	sayfaları,	video	ve	görsellerden	oluşan	zengin	içerik	siz	

değerli	öğrencilerimizin	etkin	öğrenmesine	büyük	katkı	sağlamayı	amaçlamaktadır.

  Bizler	 Hiperzeka	 Yayınları	 olarak	 sizlerden	 aldığımız	 gelecek	 ışığı	 ile	

aydınlatacağınız	bu	yolda	size	yardımcı	olmayı	kendimize	söz	verdik.

	 	 Başarı	ile	kalın...

Hiperzeka	Yayın	Kurulu



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak’’ diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlahî şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlâhî boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akİf ERSOY

İSTİKLâL MARŞI



Ey Türk Gençliği!

  Birinci	vazifen,	Türk	istiklâlini,	Türk	Cumhuriyetini,	ilelebet,	muhafaza	ve	
müdafaa	etmektir.

	 	 Mevcudiyetinin	ve	istikbalinin	yegâne	temeli	budur.	Bu	temel,	senin,	en	
kıymetli	 hazinendir.	 İstikbalde	dahi,	 seni	 bu	hazineden	mahrum	etmek	 iste-
yecek,	dahilî	ve	haricî	bedhahların	olacaktır.	Bir	gün,	 İstiklâl	ve	Cumhuriyeti	
müdafaa	mecburiyetine	 düşersen,	 vazifeye	 atılmak	 için,	 içinde	 bulunacağın	
vaziyetin	imkân	ve	şerâitini	düşünmeyeceksin!	Bu	imkân	ve	şerâit,	çok	nâmü-
sait	bir	mahiyette	tezahür	edebilir.	İstiklâl	ve	Cumhuriyetine	kastedecek	düş-
manlar,	bütün	dünyada	emsali	görülmemiş	bir	galibiyetin	mümessili	olabilirler.	
Cebren	ve	hile	ile	aziz	vatanın,	bütün	kaleleri	zaptedilmiş,	bütün	tersanelerine	
girilmiş,	bütün	orduları	dağıtılmış	ve	memleketin	her	köşesi	bilfiil	işgal	edilmiş	
olabilir.	Bütün	bu	şerâitten	daha	elîm	ve	daha	vahim	olmak	üzere,	memleketin	
dahilinde,	 iktidara	sahip	olanlar	gaflet	ve	dalâlet	ve	hattâ	hıyanet	 içinde	bu-
lunabilirler.	Hattâ	bu	 iktidar	sahipleri	şahsî	menfaatlerini,	müstevlilerin	siyasi	
emelleriyle	tevhit	edebilirler.	Millet,	fakr	ü	zaruret	içinde	harap	ve	bîtap	düşmüş	
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! 

	 	 İşte,	bu	ahval	ve	şerâit	içinde	dahi,	vazifen;	Türk	İstiklâl	ve	Cumhuriye-
tini	kurtarmaktır!	Muhtaç	olduğun	kudret,	damarlarındaki	asil	kanda	mevcuttur!
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1. ÜNİTE

KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

9.1. TARİH VE ZAMAN

Ünite Açıklaması

yüzyıl, hicret, devir, nümizmatik, heraldik, epigrafi, paleografya, etnik, abide.

Kazanım ve Açıklamaları
9.1.1 Tarih ve Özellikleri
9.1.1.1 Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla 

ilişkisini açıklar.
 a. Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan 

eserler ve değişimler olduğu belirtilir.
 b. Tarih biliminin diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılıklarına değinilir.

9.1.2. Tarihin Kazandırdıkları 
9.1.2.1 Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
 a. Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.
 b. Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi 

bilmemiz gerektiği üzerinde durulur.
 c. Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar 

yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip 
olmak gerektiği vurgulanır.

 ç. Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin 
yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.

9.1.3. Zaman Çizelgeleri
9.1.3.1. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.
 a. Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli 

olayları dikkate aldıklarına değinilir.
 b. Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) 

ve Türklerin kullandığı takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicrî takvim, 
Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir.

 c. Miladi takvim ile hicrî takvim arasındaki temel farklar vurgulanır.
 ç. Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklanır.

TARİH VE ZAMAN

BÖLÜM 1: İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH

Tarih, geçmişte  insanlar arasında meydana gelen olayları, yer ve zaman  belirterek, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde, 

belgelere  dayandırarak inceleyen objektif  bir sosyal bilimdir.

Bu Halikarnasoslu Herodot’un araştırmasıdır. İnsanoğlunun yaptık -

ları zamanla unutulmasın. Yunan ve olmayanların yarattığı harikalar 

isimsiz kalmasın. Amacım bir de bunlar neden savaşırlardı, anlaşılsın.”

Herodotos (MÖ 484 - 425)

“Tarih, yüzyılların tanığı, gerçeğin ışığı, yaşamın efendisi ve geçmişin 

habercisidir.”

Cicero (MÖ 106 - 43)

“Geçmişi biz ancak başkasının aracılığı sayesinde tanımaktayız. ”

Leon Ernest Halkin (1906 - 1998)
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1. ÜNİTE

KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

9.1. TARİH VE ZAMAN

Ünite Açıklaması

yüzyıl, hicret, devir, nümizmatik, heraldik, epigrafi, paleografya, etnik, abide.

Kazanım ve Açıklamaları
9.1.1 Tarih ve Özellikleri
9.1.1.1 Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla 

ilişkisini açıklar.
 a. Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan 

eserler ve değişimler olduğu belirtilir.
 b. Tarih biliminin diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılıklarına değinilir.

9.1.2. Tarihin Kazandırdıkları 
9.1.2.1 Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
 a. Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.
 b. Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi 

bilmemiz gerektiği üzerinde durulur.
 c. Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar 

yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip 
olmak gerektiği vurgulanır.

 ç. Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin 
yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.

9.1.3. Zaman Çizelgeleri
9.1.3.1. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.
 a. Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli 

olayları dikkate aldıklarına değinilir.
 b. Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) 

ve Türklerin kullandığı takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicrî takvim, 
Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir.

 c. Miladi takvim ile hicrî takvim arasındaki temel farklar vurgulanır.
 ç. Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklanır.

TARİH VE ZAMAN

BÖLÜM 1: İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH

Tarih, geçmişte  insanlar arasında meydana gelen olayları, yer ve zaman  belirterek, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde, 

belgelere  dayandırarak inceleyen objektif  bir sosyal bilimdir.

Bu Halikarnasoslu Herodot’un araştırmasıdır. İnsanoğlunun yaptık -

ları zamanla unutulmasın. Yunan ve olmayanların yarattığı harikalar 

isimsiz kalmasın. Amacım bir de bunlar neden savaşırlardı, anlaşılsın.”

Herodotos (MÖ 484 - 425)

“Tarih, yüzyılların tanığı, gerçeğin ışığı, yaşamın efendisi ve geçmişin 

habercisidir.”

Cicero (MÖ 106 - 43)

“Geçmişi biz ancak başkasının aracılığı sayesinde tanımaktayız. ”

Leon Ernest Halkin (1906 - 1998)
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TARİH VE ZAMAN

Tarih ile alakalı bazı tarihçi ve düşünürlerin yukarıdaki sözlerine bakıldığı zaman da  tarih biliminin içeriği hakkında fikir edinebiliriz.

Örnek - 1 Çözüm

 İslam tarihçisi ve sosyoloğu İbn Haldun’un “Geçmişler ge-
leceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.” sözü-
ne bakılarak;

 I. Yaşanılanların benzerleri tekrar edebilir.

 II. Aynı şeyler sürekli tekrar eder.

 III. Tarihi bilmek gelecek planlamasına yardımcı olur.

 çıkarımlarından hangisi veya hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

İbn Haldun’un bu sözünden geçmişte yaşanılanların benzerleri-

nin günümüzde de yaşanabileceği (I), buna bağlı olarak da yaşa-

nılanlardan ders alarak geleceğe yön verilinebileceği (III) çıkarı-

labilir. Benzeri olaylar aynısı olduğu anlamına gelmeyeceğinden 

(II) cevap D’dir.

a. Tarihin Konusu

Göç Çanakkkale Savaşı Kılıç Kalkan Oyunu

Göç, savaş, kültür  gibi insanı ilgilendiren her türlü faaliyet tarihin konusunu ve inceleme alanını oluşturmaktadır. İnsanı çeşitli 

şekillerde etkilediği için doğal afetlerde  tarihin incelediği konular arasında yer alır. Örneğin coğrafyanın konusu olan iklimin, de-

ğişmesi sonucu insanların bölgelerini terk etmeleri tarihi de ilgilendirmektedir. Sonuç olarak, tarihi oluşturan insandır  denilebilir.

Örnek - 2 Çözüm

 İnsanları ilgilendiren her türlü faaliyet, tarihin konusunu ve in-
celeme alanını oluşturur.

 Aşağıdakilerden hangisi, tarihin konusu ve inceleme faa-
liyetleri arasında gösterilemez?

A) Toprak kayması sonucu evlerin yıkılması

B) Deprem sonrası başka yerlere göç yaşanması

C) Savaşlar nedeniyle ölümlerin artması

D) Kuraklık sebebiyle ekonomik sıkıntıların baş göstermesi

E) Yangınlar nedeniyle hayvan türlerinin azalması

A, B, C ve D seçeneklerinde yaşanan gelişmeler insanları etkiler-
ken,

 
E seçeneğinde etkilenen hayvanlar olduğundan cevap E’dir.

TARİH VE ZAMAN

İnsan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan eserler  ve değişimler  de tarihin konusu içerisinde yer alır. Örnek olarak 

aşağıdaki alan - faaliyet eşleştirmelerine bakınız:

Alan Faaliyet

Rumeli Hisarı

Askerî İstanbul’un Fethi

Ekonomik Muharrem Kararnamesi

Dinî Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı

Eser Rumeli Hisarı

Siyasi Halifeliğin Kaldırılması

Sosyal Kavimler Göçü

Kültürel Takvimin Bulunuşu

 

Serbest Kürsü
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TARİH VE ZAMAN
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A, B, C ve D seçeneklerinde yaşanan gelişmeler insanları etkiler-
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TARİH VE ZAMAN
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TARİH VE ZAMAN

b. Tarihin Yöntemi

Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline yöntem  denir. Her bilim dalının kendine 

özgü bir yöntemi vardır. Tarihte meydana gelen olaylar bir kez gerçekleşip tekrarlanamadığından tarih araştırmalarında deney  

ve gözleme  başvurulamaz.

Doğru tarih bilgisine ulaşmak için tarih bilimi kendine özgü aşağıdaki yöntemleri takip eder:

1. Kaynak Arama (Belge Bulma)

Tarihsel olay ve olgular konusunda bize bilgi veren, tanıklık yapan sözlü, yazılı, yazısız, sesli ve görüntülü  her türlü belge ve malze-

meye kaynak  denir. Bu kaynaklara örnek olarak aşağıdaki tabloya bakınız:

 

Sözlü 
Kaynaklar Yazılı Kaynaklar

Sesli ve Görüntülü 
Kaynaklar

Yazısız Kaynaklar 
(Gerçek eşya ve nesneler)

Efsaneler, 
destanlar , 

menkıbeler , 

olayları yaşayan 

tanıkların anlattıkları 

vb.

Kitaplar, fermanlar  beratlar, 

antlaşma metinleri, kil tabletler

, şecereler  (soy kütükleri), 

yıllıklar  (anallar), takvimler, 

kitabeler  (yazıtlar), mahkeme 

kararları, noter belgeleri, mühürler , 

seyahatnameler, gazeteler , 

dergiler, mezar taşları, paralar , 

kronikler vb.

Plaklar, kasetler , 

video bantları, 
filmler , resimler, 

fotoğraflar , CD ve 

DVD’ler vb.

Toprak, taş, maden ve kemikten 

yapılmış eşyalar, giysiler , 

silahlar, kabartmalar , 

mezarlar, seramikler , hey-

keller, evler , kaleler, 

fosiller  vb.

Tarihçiler için önemli olan bu kaynaklar  arşivlerde , müzelerde ve kütüphanelerde  muhafaza edilmektedir.

Çanakkale Müzesi Kütüphane

TARİH VE ZAMAN

Kaynaklar verdikleri bilginin niteliğine göre, birinci  ve ikinci  elden kaynaklar olarak iki gruba ayrılır:

1.  Birinci Elden Kaynaklar 

(Ana Kaynak)

Doğrudan doğruya tarihî olayı gören, yaşayan veya olayın yaşandığı zamanda bulunan kişilerin yazmış 

olduğu ve o döneme ait olan eserlerdir: Kitabe, abide , para , arkeolojik buluntu vb.

2.  İkinci Elden Kaynaklar Bilgilerini birinci elden kaynaklara dayandıran eserlerdir.

“Ben eğer şöhretli bir tarihçi olmuşsam, bunu Türk arşivlerine borç -

luyum. Bu arşivler çok mühim ve çok zengindir. Sosyal bilimlerle uğraşan 

Türk bilim adamları bu arşivler sayesinde önemli çalışmalar yapabilirler.’’

Prof. Dr. Halil İnalcık (1916 - 2016)

Örnek - 3 Çözüm

 I. İstiklal madalyası 

II. Tarihî paralar

III. Fermanlar

IV. Halil İnalcık’ın kitabı

V. Asker hatıratı
 Yukarıda verilenlerden hangisi birinci elden kaynaklar

arasında gösterilemez?

A) I B) II C)

 

III D)

 

IV E)

 

V

Fermanlar, tarihî paralar, İstiklal madalyası ve asker hatırası olayın
geçtiği döneme ait eserler olduğundan birinci elden kaynaklardır.
Halil İnalcık’ın kitabı ise sonradan, ana kaynaklara dayanılarak
yazılmış ikinci el bir kaynak olduğundan cevap D’dir.

Bir tarihçi, araştıracağı konu için her şeyden önce kaynak çalışması yapmalıdır. Mevcut kaynaklarda doğru bilgiye 

ulaşamadığı kuşkusunu duyarsa yeni kaynaklar aramalı, yeni bulgu ve belgelere başvurmalıdır.

Uyarı

ı
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TARİH VE ZAMAN
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