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1. iktisat tarihinin konusu ve görevi içinde yer 
alan yapı kavramına ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Ne kadar üretim yapıldığı, maliyetlerin ve 
faydaların nasıl dağıtıldığı gibi iktisatçıların 

ilgi alanlarını teşkil eden problemler 
kastedilmektedir. 

Bl Ekonominin performansını tayin eden 
toplumun bazı karakteristik özelliklerini 
kapsar, 

CL Toplumların ekonomik performansını 

temelden değiştirmedir. 
OL Uzun dönemli ekonomik büyümeyi mümkün 

kılan köklü değişimdir, 
El Bilgi verme içeriği yüksek ve anlaşılır bir 

teori kurma ve bu teorinin yanlışlanabilirliğini 
önceden kabul etme anlamına gelmektedir, 

2. i. Ortadoğu 

ii. Orta Amerika 
iii. Kuzey Çin 
iV. Afrika 

Yukarıdakilerden hangileri tarımın ilk olarak 
birbirinden bağımsız farklı zamanlarda ortaya 
çıktığı bölgelerdir? 

Al i ve II 
Bl ii ve LV 
CL ,II ve III 
OL II, III ve LV 
El I, II, III ve LV 

3. MÖ 8 bin yıllık sürede ortaya çıkan 
gelişmelerden siyasi bir organizasyon olan 
devletin doğuşu içinde, genel bir eğilim 

A 

olarak askeri teknolojideki gelişmelere 

paralel şekilde aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi gerçekleşmiştir? 

Al Komünal mülkiyet tipi doğmuştur, 
Bl Ekonomik organizasyon tipleri doğmuştur, 
CL Ticaret genişlemiş ve gelişmiştir. 
OL Şehirler gelişmiştir. 

El Devletin sınırları genişlemiştir, 

Q 

4. i. Nadasa bırakma 
ii. Kanallaryapma 
III, Bentleryapma 
LV, Göletler yapma 

Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge ve 
Mısır'ın Nil Vadisinde sürekl i tarım 

yapılabilmesi için yukarıdaki önlemlerden 
hangileri alınmalıdır? 

Al i ve iii 
Bl iii ve LV 
CL I, ii ve III 
OL II, III ve LV 
El I, II, III ve LV 

5. Mezopotamya'da MÖ 6000 ve 3000 yılları 
arasında neolitik köyün basit organizasyonu 
aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür? 

Al ilk şehirlerin sosyal hiyerarşisine 
Bl Verimli topraklarda bağımsız şehirlerin 

doğmasına 

CL Merkezi biryönetimin gerçekleşmesine 
OL Sosyal dayanışmanın ortaya çıkmasına 
E) Barbar istilacılann şehir uygarlığını 

benimsemesine 

6. i. Avrupa'da Tu na Vadisi'ne kadar 
ii. Afrika'nın kuzey kıyısı boyunca 
III, ispanya'ya 
iV, Batı Avrupa 'n ın yakın bölümleri 
V, Amerika 

Yukarıdakilerden hangileri Mezopotamya ve 
Mısır kendi özgün medeniyetlerini 
geliştirirken yarı göçebe çiftçilik ve 
hayvancılığa dayanan neolitik köy hayatının 
dünyada yayıldığı alan dışında kalır? 

Al Yalnız V 
Bl i ve III 
CL ,II ve LV 
OL II, III ve V 
E) I, II, III, LV ve V 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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7. Kuzey Avrupa'nın iklim şartları, Ortaçağ 

çiftçisinin tarım sisteminin Akdeniz'in daha eski 
olan sistemiyle karşılaştırıldığında bazı önemli 
farklılıklar göstermesine yol açmıştır. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Kuzey Avrupa'da nem ve iklimin 
soğukluğuna rağmen, kötü hava şartlarına 
dayanıklı çavdar ve yulaf yetiştiriliyordu. 

Bl Hububat üretimi içinde nohut, Kuzey 
Avrupa'da büyük önem taşıyordu. 

C) Bol yağmurlar nedeniyle yeşil bitki örtüsüne 
sahip Kuzey Avrupa'da tarım hayvanları 

atlar ve sığırlarken, Akdeniz'de ağırlık 

eşekler, koyunlar ve keçilerdeydi. 
OL Kuzey Avrupa'da zeytin ağaçları soğuğa 

dayanamadığından beslenmede hayvani 
yağlara ağırlık veriliyordu. 

E) Bağcılık Kuzey Avrupa'nın bazı 

bölgelerinde uygulanmakla birlikte 
Akdeniz'de olduğu gibi önem 
kazanamamıştı. 

8. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık 1000 
yıllanndan başlayarak 14. yüzyılın başlarına 
kadar görülen yaygın ve hızlı bir ekonomik 
kalkınmanın sonuçlarından biri değildir? 

A) Nüfus, zirai ve sınai üretimin büyümesi 
Bl Kültürel bir patlaman ın olması 
C) Feodalizmin zirveye ulaşması 
D) Ticaretin daralması 
E) Şehirlerin canlanması 

9. Şarlman'ın dedesi Charles Martel'in 

A 

savaşçılara askeri hizmetleri karşılığında 

kiliselerden zapt ettiği toprakları mülk olarak 
bağışlaması uygulaması aşağıdakilerden 

hangisi ile sonuçlanmıştır? 

A) Şövalye sayısı arttı. 
Bl Sağlam bir askeri aristokrasi -Ortaçağın 

şövalye sınıfı- doğdu. 

C) Savunma sistemine uygun düşen siyasi 
örgütleme ortaya Çı ktı. 

OL Karolenj imparatorluğu'nun sınırları daraldı. 
El Saldırılara karşı savunma yapılabilecek iyi 

tahkim edilmiş yerler inşa edildi. 

in 

A 
10. i. Haçlı akınıarı şeklinde Müslümanlara karşı 

girişilen saldı rılar 

ii. Avrupa içindeki güç ve kolonizasyon 
hizmetleri 

III. Avrupa dışında ticari üsler kurma çabaları 

Yukarıdakilerden hangileri küçük devletlerin 
yönetiminde s iyasi istikrarına 
kavuşan Avrupa'nın dışa karşı 

saldırgan politikasının ~ 
göstergeleridir? 

A) Yalnız i 
B) 
C) 
OL 
E) 

Yalnız II 
i ve II 
II ve III 
, II ve III 

yeniden 
izlediği 

belirgin 

11. Doğu Avrupa'da Almanların 10. yüzyılın 

başlarından 1300'lere kadar devam eden ve 
doru k noktasına ulaşan hareketleri 
sonucunda aşağıdaki bölgelerden hangisi ele 
geçirilmiştir? 

A) Kuzey Afrika kıyıları 
B) Prusya'nın doğusu ve Baltık Denizi'nin 

güneyi 
C) iberyarımadası 
OL Kuzey italya'nın liman bölgesi 
El ispanya'nın kuzeyi ve Roma'nın doğusu 

12. Ortaçağ Avrupa'sında şehirlerin birer değişim 
ve imalat yeri haline geldikten sonra 
büyümesinin temelinde aşağıdakilerden 

hangisi yatmaktaydı? 

A) Bağışlanan imtiyazlar 
B) Nüfus artışı 
C) Yığın halinde göç hareketi 
OL Yeni buluşlar 
E) Teknolojideki gelişmeler 

Azalan üretim 13. i. 
ii. 
III. 
iV. 

Düşen hayat standartları 
Maden yataklarının faaliyete geçirilmesi 
Yaygın hoşnutsuzluk dönemi 

Rönesans dönemi yukarıdakilerden hangileri 
ile nitelendirilebil ir? 

A) Yalnız III 
B) i ve II 
C) ,II ve III 
D) I, II ve LV 
E) ,II, III ve iV 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2009 BS 4401·A 

14. Geç Ortaçağ'da Avrupa tarımı ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Pazarlanabilir çok az tarımsal fazla vardı. 
B) Üretim sınırlandırıldı, çalışma şartlarıyla ilgili 

etkin kurallar konuldu. 
CL Şehrin talebi daraldığı için, arzın 

genişlemesi fiyatları düşürmüştü. 

D) Köylü işletmeleri büyüdü. 
El Şehirler ihtiyaçları olan hububatı 

sağlamakta güçlük içindeydi. 

15. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ 

Avrupa'sında şiddetlenen rekabet sonucunda 
üretimde ve ticaretteki bölgesel kaymaların 
ortaya çıkmasının sonuçlarından biri 
değildir? 

Al Alman Hansa'sı 1367'de rakiplerine 
imtiyazların i kaptırmamak için resmi bir örgüt 
haline geldi. 

Bl Genova Panayırı 15. yüzyılda Lyon 
panayırının rekabetiyle karşılaştı. 

CL Kuzey italya liman bölgesi kapatıldı. 
D) Genova panayırı 14 yüzyılda Champagne 

panayırının yerini aldı. 
E) Kuzey'de Antwerp, Bruj'un yerini aldı. 

16. Modern çağ'ın başlarında özellikle kağıt ve 
dokuma sanayinde Avrupa' nın başarısının 

temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Su gücünden istifade ederek üretimi 
mekan ikleştirmesi 

B) Hızlı bir şekilde istila ettikleri bölgelerin 
imkanlarından yararlanması 

CL Büyük endüstriyel kapasite ve yeteneklerine 
sahip olması 

OL Teknik alanda üstünlük sağlaması 
El Denizaşırı yeni keşiflerden elde ettikleri 

hammaddeleri kolaylıkla işlemesi 

17. Aşağıdakilerden hangisi modern çağ Avrupa 
Medeniyetinin Amerika'ya tanıttıklarından biri 
değildir? 

Al Grip 
Bl Şeker kamışı 
C) Tifüs 
D) Ateşli silahlar 
E) Alkol 

A 11 

A 
18. Modern çağ 'da Orta Avrupa'nın ekonomik 

gücünün kaybına aşağıdakilerden hangisi 
neden olmuştur? 

Al Afrika Iı kölelerin Batı yarımküresine 

taşınmasından sonra büyük çoğunluğunun 
ölmesi 

B) Portekizliler yüzünden baharat ticareti 
tekelini kaybetmesi 

C) Salgın hastalıkların yayılmasıyla nüfusun 
azalması 

Dl Ticari açıdan aktif olan önemli ülkelerin en 
önemli ticaret yollarının dışında kalması 

El Din ve saltanat savaşlarının gerçekleşmesi 

19. i. 
ii. 
III. 

Amerika'da geniş bir sömürge imparatorluğu 
Orta Avrupa'daki Habsburg toprakları 
italya 'nın büyük bir bölümü 

20. 

Yukarıdakilerden hangileri 16. yüzyılda 

Avrupa'nın ~ .9!!l!!. imparatorluğu 

ispanya'nın e gemenliğindeydi? 

Al Yalnız i 
B) Yalnız III 
C) i ve II 
Dl ii ve III 
El i, II ve III 

Ekonomik düşüş döneminde 
herhangi bir uzun dönemli 
politikanın mevcut olmadığının 
örneği aşağıdakilerden 

verilmiştir? 

Al Tahıl üretimi ve kumaş sanayi 
B) Demir-çelik 
C) Baharat ithalatı 
Dl imalat ve hizmet sektörü 
E) Ulaşım sektörü 

ispanya'da 
ekonomik 
en canlı 

hangisinde 

21. ispanya'nın Amerika'daki topraklarına yönelik 
politikalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Tüm tüccar gemilerinin silahlı konvoylar 
eşliğinde seyretmesi zorunluluğunun 

getirilmesi 
B) 1503'de ticari tekel hakkına sahip Casa de 

Contratacion kurulması 
C) Tüccar gemilerine eşlik eden silahlı 

konvayların masraflarının az olması ve etkin 
olarak kullanılması 

D) Hükümetin tekelci ve sıkı kontrole dayalı 

politika izlemesi 
E) 1501 'de yabancıların yeni sömürgelerde 

yerleşme ve ticaret yapmalarının 

yasaklanması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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22. Sanayi inkılabını hazırlayan ekonomik 
süreçte tarımsal değişmelere ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Avrupa'nın en etkin ve verimli tarımına 

sahip olmasına rağmen ingiltere'nin 
nüfusuna yetecek miktarda yiyecek 
üretemez hale gelmesi 

B) Bir köy topluluğunun üyelerinin, lordıa 

anlaşma yaparak toprakların hak sahipleri 
arasında birleştirilmiş tarlalar halinde 
dağıtılmasını sağlaması 

C) Putting-out sistemi çerçevesinde tarımın 

büyük önem kazanması 
D) Fiyatların yükselerek, şehir nüfusunun 

artarak ve taşıma imkanlarının geliştirilerek 

artan ölçüde tarımın ticarileşmesinin teşvik 
edilmesi 

E) Açık tarla sisteminin süratle tasfiye olmaya 
başlaması 

23. 1793'te mekanik çırçırın icadından sonra 
ingiliz pamuklu sanayine !ın cok pamuk arz 
eden bölge aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rusya'nın doğu bölgeleri 
B) italya'nın kuzey bölgeleri 
C) Danimarka'nın yukarı bölgeleri 
D) Birleşik Amerika'nın güney bölgeleri 
E) Fransa'nın aşağı bölgeleri 

24. 19. yüzyıldaki ekonomik gelişme sürecinde, 
Avrupa'da tüm ülkelerde nüfusun bölgesel 
dağılımında ortaya çıkan önemli değişmeler 
içinde !ın önemli değişim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Eğitimde yeni adımların atılması 
B) Teknolojideki yeniliklerin artması 
C) Sanayileşmenin artması 

D) Şehir nüfusunun büyümesi 
E) Göç hareketlerinin hızlanması 

25. En ileri derecede sanayileşmiş Batı Avrupa 
ülkelerinde 1850 'lerde okuma yazma oranı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) %10-15 
B) %20-30 
C) %35-45 
D) %55-65 
E) °/070-80 

26. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Batı 

Avrupa'da yiyecek üretiminin büyük ölçüde 
artmasını sağlayan faktörlerden biri değildir? 

A) Tarım işçisi sayısındaki artış 

B) Kimyevi gübreler 
C) ileri tarım metotları 
D) Tohum geliştirme çalışmaları 
E) Hayvan besiciliği çalışmaları 

A 1') 

27. 

A 
ı. Elektrik ilk önce aydınlanma amacıyla 

kullanıldı 

ıı. Elektrikten ısı kaynağı olarak 
yararlanılmaya başlan dı. 

iii. Alüminyumun eritilmesinde elektrikten 
yararlanıldı 

Yukarıdakilerden hangileri 19. yüzyılda 

elektrik enerjisinin pratik kullanımıyla ilgili 
önemli gelişmelerdir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
C) i ve ii 
D) ii ve iII 
E) ,II ve III 

28. 1840'ların başları ile 1873 arasında dünya 
ticareti yılda yüzde kaç büyümüştür? 

A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) 10 

29. ikinci Dünya Savaşı'nda yıkıma uğrayan 
Avrupa ülkelerinin Marshall Planı 'nın da 
katkısı ile 10 yıl içinde gösterdikleri yüksek 
ekonomik performansa ne ad verilir? 

30. 

A) Ekonomik planlama 
B) Yeni merkantilizm 
C) Karma ekonomi uygulaması 
D) Ekonomik mucize 
E) Döviz kontrolü uygulaması 

ı. Uluslararası Para Fonu (IMF) 
ıı. Dünya Bankası (IBRD) 
Ili. New Deal 

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası 

düzeyde çok taraflı dünya ticareti sisteminin 
yeniden canlandırılması çabaları ile 1944 'de 
temeli atılan uluslararası kuruluşlardır? 

A) Yalnız i 
B) 
C) 
D) 
E) 

Yalnız IIi 
i ve Ii 
Ii ve III 
, Ii ve III 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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