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1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki 

yöntemlerden hangisine başvururuz? 

A) Sözlü tarih 

B) Kütüphane 

C) İnternet 

D) Ansiklopediler 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi olayların tanığı olan 

kişilerle yapılan söyleşilere dayanılarak 

yazılmasıdır? 

A) Kaynak taraması 

B) Sözlü tarih 

C) Genel tarih 

D) Kimlik sorgulama 

 

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Aile, kökleri geçmişe doğru uzanan toplumsal bir 

kurumdur. 

B) Aile bireyleri birbirlerine güçlü akrabalık bağlarıyla 

bağlıdır. 

C) Aile birliğini ve akrabalık bağlarını devam 

ettirebilmek için ailemizin geçmişini bilmemize gerek 

yoktur. 

D) Aile tarihi hazırlanırken genellikle sözlü tarih 

yöntemi kullanılır. 

 

4. Aile tarihimizi oluştururken sözlü tarih yönteminin 

yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklardan ve çeşitli 

nesnelerden de yararlanırız. Aşağıdakilerden hangisi 

bunlardan birisi değildir? 

A) Aile albümü 

B) Anı defteri 

C) Ders kitapları 

D) Kıyafetler ve çeşitli ev eşyaları 

 

5. Aralarında kan bağı olan kişilere ne denir? 

A) Akraba 

B) Tanıdık 

C) Komşu 

D) Arkadaş 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ailemizin tarihi hakkında 

bilgi alabileceğimiz kişidir? 

A) Arkadaşlarımız 

B) Öğretmenimiz 

C) Mahalle muhtarı 

D) Büyük baba 

7. Aşağıdakilerden hangisi ailemizin tarihini araştırırken 

yararlandığımız kaynaklardan birisi değildir? 

A) Eski eşyalar 

B) Sözlük 

C) Aile fotoğrafları 

D) Kimlik belgeleri 

8. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenimiz bizlerden 

sözlü, yazılı, görsel kaynaklardan ve nesnelerden 

yararlanarak aile tarihi çalışması yapmamızı istedi. 

Aşağıdakilerden hangisi ailemizin tarihini araştırırken 

yararlanacağımız görsel kaynaklardan birisidir? 

A) Fotoğraflar 

B) Televizyon 

C) Cep telefonu 

D) Ses kayıt cihazı 

9. Ege ailesinin geçmişini öğrenmek için dedesine 

sormak üzere sorular hazırlamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu sorular arasında yer 

almaz? 

A) Hangi oyunları oynardınız? 

B) Babaannemle nasıl tanıştınız? 

C) Gelecekte nerede yaşayacaksınız? 

D) Bu şehre neden yerleştiniz? 

 

10. Aşağıdakilerden hangileri tarihî bir belge niteliği 

taşımaz? 

A) Mektuplar 

B) Düğün davetiyeleri 

C) Cep telefonu 

D) Aile albümü 

 

11. Aşağıda sözlü tarih çalışması ile ilgili bilgiler 

verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi görüşme sonunda 

yapılır? 

A) Görüşme sırasında alınan bilgiler aslına uygun 

olarak rapor hâline getirilir. 

B) Görüşülecek kişinin kendini rahat hissedebileceği bir 

yer seçilir. 

C) Sorular hazırlanır. 

D) Görüşme kaydedilir. 

 

12. Sözlü tarih araştırması sırasında aşağıdakilerden 

hangisi yapılır? 

A) Görüşülecek konu belirlenir. 

B) Konu ile ilgili görüşülecek kişi belirlenerek o kişiden 

randevu alınır. 

C) Bilgilerin tekrar kullanılabilir olması için not alınır. 

D) Görüşmede kullanılmak üzere not defteri, kalem, 

ses kayıt cihazı vb. temin edilir. 
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