
 

1. Aile, kökleri geçmişe doğru uzanan 

toplumsal bir kurumdur. Aşağıdakilerden hangisi 

ailemizin geçmişinde yaşanmış önemli olaylardan 

birisi olamaz? 

A) Seyahat   B) Evlilik 

C) Göç   D) Doğum

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ailemizin geçmişinde 

yaşanmış önemli olaylardan birisi olamaz

A) Ölüm   B) İletişim

C) Taşınma   D) askerlik

 

3. Ailemizin geçmişini neden bilmeliyiz?

A) Ailemize yardım etmek için. 

B) Ailemizin temel ihtiyaçlarını gidermek için.

C) Aile birliğini ve akrabalık bağlarını devam 

ettirebilmek için. 

D) Aile bireylerinin yardımlaşmasını sağlamak için.

4. Aile tarihimizi kitaplarda veya başka bir 

yerde hazır hâlde bulamayız. Bu nedenle

kendimiz araştırıp ortaya çıkarmalı ve yazmalıyız.

Aile tarihimizi araştırırken hangi yöntemi 

kullanırız? 

A) Genel tarih. 

B) Yazılı tarih. 

C) Özel tarih. 

D) Sözlü tarih. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi olayların tanığı olan 

kişilerle yapılan söyleşilere dayanılarak yazılır

A) Genel tarih. 

B) Özel tarih. 

C) Sözlü tarih. 

D) Yazılı tarih. 

 

6. Aile tarihimizi oluştururken sözlü tarih 

yönteminin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklardan 

ve çeşitli nesnelerden de yararlanırız.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi

A) Fotoğraf  B) Ansiklopedi 

C) Mektup  D) Diploma 
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7. Aşağıdakilerden hangisi ailemizin 

tarihini araştırırken yararlandığım

kaynaklardan birisi değild

A) Eski fotoğraflar 

B) Eski mektuplar 

C) Diploma ve mezuniyet belgeleri

D) Anı defterleri 

 

8. Ailemizin tarihi hakkında bilgi almamızı 

sağlayan en temel görsel kaynak hangisidir?

A) Sinema  B) 

C) Tablo  D) 

 

9. Aşağıdakilerden hangis

giyim şekilleri, saç modelleri ve eşyaları hakkında 

bilgi verir? 

A) Mektup  B) 

C) Fotoğraf  D) 

10. Diplomalar veya karneler

geçmişi ile ilgili hangi bilgiyi almamızı sağlar?

A) Dönemin giyim şekilleri, saç modelleri ve eşyaları 

hakkında bilgi verir. 

B) Dönemin duygu ve düşünceleri hakkında bilgi verir.

C) Büyüklerimizin yaptığı iş ve çalıştığı okullar hakkında 

bilgi verir. 

D) Büyüklerimizin gittiği okul ve öğrenim durumu 

hakkında bilgi verir. 

 

11. Aile büyüklerimizle görüşerek onların anılarını 

kaydedip geçmişten bilgi alarak 

yapmış oluruz? 

A) Genel tarih. 

B) Özel tarih. 

C) Sözlü tarih. 

D) Yazılı tarih. 

 

12. İnsanların evlenerek ya da kan bağı ile 

birbirlerine bağlanmasıyl

hangisi oluşur? 

A) Arkadaşlık   

C) Kardeşlik   
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 B) Akrabalık 

 D) Komşuluk 


