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I.    Harita Tanımlama  (8 puan)  
Aşağıdaki 4 yeri tanımlayın ve her birini harita üzerine doğru olarak numarası ile (örn. 1, 2, 3,) 

yerleştirin.     

1.   _________________   İtalya’daki bu Yunan kenti İ.Ö. erken 3. yüzyılda Epeiros Kralı Pyrrhos ile 

ittifak yaptı. 

2. _________________ Bu adayı Roma Birinci ve İkinci Kartaca Savaşları arasında Kartaca’dan, 

olasılıkla haksız bir şekilde aldı. 

3. _________________ İkinci Kartaca Savaşının başlamasına sebep olan bu kent Hannibal ve 

Roma arasındaki düşmanlığın odağı oldu.  

4. _________________ Yaklaşık İ.Ö. 50’de bu eyalet Roma İmparatorluğu’na katıldı, Roma’nın 

Akdeniz’den uzağa genişleme odağını önemli ölçüde değiştirdi. 

5. _________________ Cicero, Pompeius’un eski korsanları yerleştirdiği bu doğu eyaletinde, vali 

olarak görev yaptı. 

 

  

 

 

II.     

 

 

 

 

 

 

 

Harita: R. A. LaFleur, Tom Elliott, Nicole Feldl, Alexandra Retzleff ve Joyce Uy. 
Telif Hakkı 2001, Ancient World Mapping Center: 
Bu öğe yalnızca ticari olmayan kişisel ya da eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. Tüm diğer kullanımlar için, telif 
hakkı sahibinden/sahiplerinden önceden yazılı izin almanız gerekir. Müellifler, haritanın telif hakkı ve dağıtım bildirimlerini 
kaldırabilir ya da değiştirebilirler. 
 
 
 
 
 



Kronoloji  (12 puan)  
Aşağıdaki her öğeyi kendi harfi ile zaman çizelgesine doğru yüzyılı içine ve aynı yüzyıldaki diğer 

öğelerle doğru ilişki içinde yerleştirin.    

 |-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------| 

                     İ.Ö. 500               400                  300                     200                   100                     İ.S. 1 

  

A. 1. Mithridates Savaşı  G. Pharsalos Savaşı 

B. Licinius-Sextius Kanunları H. Sulla’nın Dictatorlüğü 

C. Kartaca’nın Tahribi  I. Gallialıarın Roma’yı yağmalaması  

D. Zama Muharebesi  J. Marius’un ilk Consul’lüğü 

E. Tiberius Gracchus’un Ölümü     K. Spartacus’un Köle Ayaklanması 

F. Sosyal Savaş   L. Sicilya’nın Roma Eyaleti oluşu 

III.    Tanımlama.  (10 puan)  
Aşağıdaki 10’u cevaplayın. 

1.  ______________________  Roma’daki monarşinin devrilmesine tecavüzü ve intiharı kıvılcım 

saçan Efsanevi Romalı kadın yönetici. 

2. ______________________  Romulus’un hayatı ile ilgili en iyi tarihi hikâyeyi sağlayan Romalı 

yazar. 

3. ______________________  Antik Roma’daki tüccarlar genel olarak bu sosyo-ekonomik sınıfa 

aitti.   

4. ______________________  Doğru ya da Yanlış. Geç Cumhuriyet’in köle isyanları Romalıların 

köleliği algılaması ve uygulama tarzı ile radikal biçimde değişti. 

5. ______________________  Doğru ya da Yanlış. Triarii Roma lejyonları içinde en yaşlı ve en 

deneyimli askerlerdi ve bir bölüğün arka birimini oluştururdu. 

6. ______________________  Bu politik kurum aslında Campus Martius’ta (Tanrı Mars’ın Alanı) 

askeri biçimde Roma’nın en üst magistratlarını seçmek için toplandı. 

7. ______________________ Romalılara, özellikle kadınlara, toplum içinde zenginliklerini 

göstermelerini yasaklayan Roma kanunu Cannae Savaşı sonrası 

onaylandı. 

8. ______________________  Aşağıdakilerden hangisi Pleb Tribunusu’nda bulunmaya uygun değildi? 

  a) Octavianus    b) Marius    c) Caesar    d) Pompeius 



9. ______________________  İ.Ö. 2. yüzyılın sonunda uzun süren bir savaşla Roma’yı rahatsız 

eden Numidia Kralı. 

10.  _____________________  Doğru ya da Yanlış. Sosyal Savaşın sonucunda Roma’nın yeni İtalik 

vatandaşları oy kullanan kabileler arasında eşit olarak dağıtıldı.  

11. _____________________  Antik Roma’da bu rahip sınıfı belli uğraşlar için şartların uygun olup 

olmadığına karar vermek için doğadaki işaretleri okur. 

12. ______________________  Scipio Aemilianus’a ve onun Yunan kültürüne sevgisinin aksine 

Romalı değerlerin savunucusu olan Romalı senatör. 

 
 
IV.    Kısa Tanımlama. (20 puan) 
Aşağıdaki ikisini 3-4 cümlede tanımlayınız. Her birini kendi tarihi konteksti içine -zaman ve mekan- 

yerleştirdiğinize ve Antik Romalılarla ilgili bilgilerimiz için önemini ele aldığınıza emin olun. 

A. Quintus Fabius Pictor 
B. Alesia Savaşı 
C. Leoparlar Mezarı (Resim)  
D. Suriye-Filistin  

 
 
V.    Deneme.  (50 puan) 
Aşağıdaki üç konudan birini iyi yazılmış bir denemede ele almak için seçin. İyi bir deneme bir iddia 

cümlesi ile bir girişe, birincil kaynakların detaylı okunmasına dayanan iddianın iyi organize edilmiş 

tartışması ve güçlü bir sonuca sahiptir. Her zaman doğru heceleme ve noktalama ile açık bir dille ve 

okunaklı yazılmalıdır.       

 
A. Romalılar ve Romalı Olmayanlar. Erken Monarşi Döneminden Kleopatra’nın ölümüne kadar 

birincil kaynakları Romalı bakış açısından Romalı olmayanlar hakkında incelediğimizde, neler 

olduğunu yabancılara Romalı davranışlarının ana konularının neler olduğunu düşündüğünüzü 

tartışın. 

 

 

B. Roma Politikasında Şiddet. Tiberius Gracchus ya da Gaius Gracchus’un ve Iulius Caesar’ın 

suikastları için birincil kaynakları inceleyin ve bu ölümleri hangi faktörlerin şiddete yol açtığı, 

kimin şiddet uyguladığı ve ne şiddeti gerçekleştirmek anlamına geliyordu karşılaştırılabilir 

olarak görüp görmediğinizi tartışın. Karşılaştırma için, eğer isterseniz, başka kıstaslar da 

geliştirebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 



C. Romalı Tarihçilerin Görüşleri. Livius Roma Tarihi’nin girişinde şöyle yazar:   

… hiçbir devlet daha büyük değildi, asla iyi örneklerde daha adil veya daha zengin değildi, 

hiçbir devlete hırs ve lüks içinde yaşama bu kadar geç gelmemişti. Orada alçakgönüllü orta 

sınıf ve tasarruf son derece yüksek değerliydi ve uzun zaman şeref olarak kabul edildi. 

Dönemin insanlarının servetlerinin daha küçük, arzu ve isteklerinin de daha az olduğu bir 

gerçekti. Yakın zamanlarda zenginlik hırsı ve aşırıya kaçan zevkler, zevk ve sefa hayatına 

devam etme arzusu getirmişti. Aşırı serbestlik kişinin kendisinin mahvolmasına ve herşeyin 

yıkılmasına neden olmuştu.  

  

Size göre, Roma Cumhuriyet toplumunun ahlaki yükseliş ve çöküşünün tanımlaması Roma’da 

ve onun İmparatorluğu’nda Cumhuriyet’in sonunda neyin yanlış gittiğinin adil bir incelemesi 

midir? Livius’un bu çözümlemesi genel olarak bu dönemin tarih yazlığında tipik midir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


