
OCAK 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
GÖRSEL KÜLTÜR

DERS KİTABINA AİT DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

Düzeltmeler Daire (   ) içine alınmıştır.

YANLIŞ
1- Ünite 2, Sayfa 66, Kendimizi Sınayalım 2. Sorunun 

Soru Kökü
2. Mısır sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Sanatın beşiği olarak kabul 

edilen Mısır, MÖ VII. yüzyıl-
dan itibaren Yunan ve ardın-
dan Roma santını etkilemiştir.

b. Roma Sanatı Mısır sanatından 
çok daha önce doruk noktası-
na erişmiştir.

c. Mısır, Yunan ve Roma sanat-
ları birbirinden tamamen bağımsız, form ve teknik 
olarak farklı sanatlardır.

d. Yunan sanatı, Mısır sanatı üzerinde yoğun bir etki bı-
rakmıştır. 

e. Mısır, Yunan ve Roma sanatları tarz ve biçim olarak 
tamamen birbirinin aynıdır. 

2- Ünite 6, Sayfa 177, Kendimizi Sınayalım 5. Sorunun 
Soru Kökü
5.  Televizyon ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?
a. Televizyon ilk olarak 1660 yılında icad edilmiştir.
b. Televizyon, sesleri ve görüntüleri belirli vericilerden 

elektromanyetik dalgalar halinde alan elektromanye-
tik alıcılardır.

c. İlk renkli televizyon yayını 1661’de yapılmıştır.
d. Televizyon sadece sesleri aktaran bir iletişim aracıdır.
e. Televizyon teknolojisi Johannes Gutenberg tarafından 

geliştirilmiştir.

DOĞRU
1- Ünite 2, Sayfa 66, Kendimizi Sınayalım 2. Sorunun 

Soru Kökü
2. Mısır sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a. Sanatın beşiği olarak kabul 

edilen Mısır, MÖ VII. yüzyıl-
dan itibaren Yunan ve ardın-
dan Roma santını etkilemiştir.

b. Roma Sanatı Mısır sanatından 
çok daha önce doruk noktası-
na erişmiştir.

c. Mısır, Yunan ve Roma sanat-
ları birbirinden tamamen bağımsız, form ve teknik 
olarak farklı sanatlardır.

d. Yunan sanatı, Mısır sanatı üzerinde yoğun bir etki bı-
rakmıştır. 

e. Mısır, Yunan ve Roma sanatları tarz ve biçim olarak 
tamamen birbirinin aynıdır. 

Doğru Yanıt: a

2- Ünite 6, Sayfa 177, Kendimizi Sınayalım 5. Sorunun 
Soru Kökü
5.  Televizyon ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur?
a. Televizyon ilk olarak 1660 yılında icad edilmiştir.
b. Televizyon, sesleri ve görüntüleri belirli vericilerden 

elektromanyetik dalgalar halinde alan elektromanye-
tik alıcılardır.

c. İlk renkli televizyon yayını 1661’de yapılmıştır.
d. Televizyon sadece sesleri aktaran bir iletişim aracıdır.
e. Televizyon teknolojisi Johannes Gutenberg tarafından 

geliştirilmiştir.

Doğru Yanıt: b


