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1. Iktisat tarihinin temel görevi aşağıdakilerden 
hangis idir? 

Al Ekonominin perfomıansını tayin eden 
toplumun bazı karakteristik özelliklerini 
belirlemektir. 

Bl Ekonomideki uzun dönemde meydana 
gelen değişikliklerin kaynağını tespit 
etmektir. 

c) Ekonomilerin perfomıanslannda ve 
yapılannda zaman içinde meydana gelen 
önemli değişiklikleri açıklamaktır. 

OL Toplumun siyasi ve ekonomik kurumlan, 
teknolopsi, demografik durumunu ortaya 
koymaktır. 

El Alanındaki teorilerin tarihi verilerle Ibl~ 

edilerek dOğruluğunun ley~ edilmesidir. 

2. M.O. 8 . bin yılda ortaya çıkan ve daha önce 
avcılık, toplayıeıhkla geçinen insan gruplarını 
çiftçi ve çoban toplumlanna dönüştüren 
oluşum aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sanayi ink.lab. 
Bl Yeşil devrim 
c) Tanm inkllabı 
Dl Ticaret inkılabı 
El Tunç çağı 

3. i. 

" iii. 

Orta Asya 
Güney Rusya 
Kuzey Arabistan 

Yukarıdakilerden hangileri \anmın ilk 
yayıldığı ve insa nların hayvancılıkla 
geçinefek göçebe çobanlığa yöneldiklefi 
bölgelerdir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
c) i ve ii 
Dl ii ve iii 
El i , ii ve iii 
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4. i. Çevre değişiklikleri daha önceki iklim 
kötüleşmelerinde niçin ortaya çıkmamıştır? 

ii. Tarihi meteorola, araştınnalan, iklim 
değişmeleri ve tanmın ortaya çıkış yeri ve 
zamanı arasında bir paralellik oldugu 
görüşünü doğrulayamamaktaydı. 

ii i. Evcilleştirmeye hazır çok sayıda vahşi 
hayvan ve yetiştirilmeye uygun çok sayıda 
bitki bulunmuyardu. 

Yukarıdakilerden hangileri Gordon Childe'n 
teorisinin tenkit edildiği unsurlardır? 

Al Yalnız II 
Bl Yalnız iii 
c) i ve ii 
Dl ii ve iii 
El ı. ii ve iii 

5. Robert J . Braidwood'un insanın tarımsal 

teknikleri , tedrici bir öğrenme sonucunda 
bulduğunu ileri sürduğü teorisinin eksik yonu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Ai insanlann hayatta 
gruplar arasındaki 

etmemesidir. 

kalabilmek için 
mücadeleyi 

rakip 
kabul 

Bl insanlann çevrelerini çok iyi tanımalan 
gerekliliğini kabul etmemesidir. 

CL Tanm aracılığı ile yiyecek üretimini , insan 
toplumlannın artan kültürel ihtisaslaşmasını 
görmezden gelmesidir. 

OL Tarımın doğuşu için bilgirıirı gerekli bir şart 
olmasına karşılık yeterli olmadığını 

görememesidir. 
El insanın doğal çevresindeki hayvan ve 

bitkileri daha iyi tanımasını sağlayan kültürel 
gelişimin zaman aldığını kabul etmesidir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi tarım inkılabının 
sonuçlarından biri değildir? 

Al Şehirlerin büyüklükleri artarken 
fonksiyonlonnın hırmoşık hole gelmesi 

Gl Çeşitli ekonomik organizasyon tiplerinin 
dOğması 

CL Ticaretin gelişmesi ve genişlemesi 
OL Komünal mülkiyet tipin in dogması 
El Nüfusun hızla azalması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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7, Şehir inkılabının öncülerinden Mezopotamya 
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangis i 
yanlısbr? 

Al 3000' li yıllara gelmeden kiracı çiftçiler , din 
adamlan ve yöneticiler ayn sosyal gruplar 
olarak ortaya çıktı. 

Bl Neolitik köyün basit organizasyonu, ilk 
şehirlerin sosyal hiyerarşisine dönüşmüştü. 

c) flAezopotamya vadisinin ekimi için gereken 
sulama sistemleri büyük ölçekli bir sosyal 
dayanışma gerektiriyordu. 

Dl Coğrafi yapısının özelliği olarak istilalara 
korunaklı olmasıydı. 

El Şehirlerin ortaya çıkması, çok sayıda 
insanın çabalarının koordinasyonunu 
sağlayacak sosyalorganizasyona ihtiyacı 

artırdı. 

8, ı. Nadasa bırakmak 
ii Tarladaki ürün saplannı çürümeye bırakmak 
ııı. Hayvan pisliği ile toprağı gübrelemek 
ıv. Deniz kabuklan ile topragı gübrelemek 

Yukarıdakilerden hangileri 
medeniyetlerden klasik döneme 
boyunca Ortadoğu'da ç iftç ilerin 
toprağın verimliliğini artırmayı 

tedbirlerdir? 

Al i ve ii 
Bl ii ve iV 
CL i , ii ve iii 
Dl i , iii ve LV 
El i , ii , iii ve LV 

ilk 
4 bin yıl 

öğrendiğ i 

sağlayan 

9, Aşağıdakilerden hangis i sürekli köyler 
oluştuktan sonra , 4. bin yılın sonlarında 

şehirlerin görülmeye başladığı bölgelerden 
biri değjldir? 

Al Filistin 
Bl Irak 
CL Suriye 
Dl Anadolu 
El Kuzey Mezopotamya 

10. Yunanistan 'da denizin ana ula şım yolu olma 
nedeni a şağıdakilerden hangis idir? 

Al Girinti ve koylann liman olmaya çok elverişli 
olması 

Bl Geniş düzlüklerin bulunması 
CL Nehir ve ırmakların yatakların ı n çok geni~ 

olması 

Dl Vadilerin sık ve dik olması 
El Topragın dagiık olması 
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ii. 
iii. 

Çevre bölgelerin kolonizasyonu 
Tanmsal tekniklerde gelişme 
Ek bir geçim kaynağı olarak ticaret ve 
sanayiye yönelme 

Yuka rıda kile rden 
toprak açlığım 

giriş imlerdir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
cı i ve ii 
OL ii ve iii 
El I, ii ve iii 

hangileri 
gidermek 

Yunanistan'da 
iç in yönelinen 

12. Roma ımparatorluğu'nun nüfusu 2. yüzyılın 
ortasında kaç milyon civarındaydı? 

Ai 20 
Bi 40 
cı 50 
Di 60 
Ei 70 

13. Karmaşık kültürü, kurumları ve gelenekleri 
ile Roma ımparatorluğu'nun mirasının etkis i 
Ortaçağ Avrupa'sında aşağıdaki bölgelerin 
hangis inde daha belirgindir? 

Al Güney ve Güneydoğu 
Bl Batı ve Kuzeybatı 
CL Doğu 
OL Kuzey 
El Kuzeydoğu 

14. Sezar döneminde Roma askeri birliklerinin 
Cermen aşiretleriyle ilk. kez karşılaştıklarında 
aş iretlerin durumları ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangis i yanlı stır? 

Al Kabileler arası ticareti büyük bir başan ile 
yürütüyarla rdı. 

Bl Çobonlık ve çiftçilik yopon yon göçebe 
top luluklardı. 

CL Toprakta komünal mülkiyet söz konusuydu. 
OL Hayvanlan özel mülkiyet altındaydı. 
El Her yıl aşiret liderleri , toprakları kabileler ve 

haneler arasında dağıtıyordu. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Batı Roma ımparatorluğu'nun yıkılışıyla 
Avrupa'ya ilk istilayı aşağıdakilerden hangis i 
gerçekleştirmiştir? 

Al Vikingler 
Bl Cemıen aşire tleri 

cı Katolikler 
OL Macartar 
El Müslümanlar 

16. Müslüman Arapların , Akdeniz'i Musluman 
gölu haline getirmelerindeki kronolojik 
sıralama a şağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak ve birlikte verilmiştir? 

Al 711 Ispanya'nın fethi , 732 Sicilya , Korsika 
ve Sardunya'nın ele geçirilmesi 

Bl 711 Kuzey italya'nın fethi , 730 ispanya'nın 
ele geçirilmesi 

cı 710 Sicilya , Korsika'nın fethi, 731 
Ispanya'nın e le geçirilmesi 

OL 710 Kuzey italya'nın fethi, 720 
Sardunya ' n ın ele geçirilmesi 

El 725 Sicilya ve Korsika 'nın fethi , 730 Kuzey 
italya'nın e le geçirilmesi 

17. Bir fiefin ba ğ ışlanmas ı ve kabulü için 
birbirlerine karş ı hak ve görev lerini 
belirleyen feodal sözle~me yapan taraflar 
aşağıdakilerin hangisinde doğru 

eş leştirilmiştir? 

Al Kilise ve vassal 
Bl Senyör ve şövalye 
cı Senyör ve vassal 
Dl Şövalye ve vassal 
El Senyör ve kilise 

18. A~ağıdakilerden hangis i hafif sabandan 
bıçakıl ağır sabana geçiş nedenlerinden biri 
değildir? 

Al Bıçakll ağır sabanın , hafif sabana göre 
daha fazla sürtünmeye yol açarak toprağı 
alt üst etmesi 

Bl Kuzey 'in en verimli lartalannın bile 
geleneksel sabanın ancak güçlükle 
işleyebileceği sert ve yoğun toprakıl bata klık 

olması 

cı Toprağın ikinci defa çapraz olarak 
sürülmesinin gerekli olması 

OL Hafif sabanın Kuzey Avrupa 'nın toprak ve 
iklim şartlanna uygun düşmemesi 

El Kuzey Avrupa 'da tarlalann 

A 
zamanından 
olması 

önce kurutulmasının 

ekim 
gerekli 
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19. 10. yüzyıl Avrupa'sında siyasi 
sağlanmasında aşağıdakilerden 

etkisi yoktur? 

Al Nüfusun hızla azalmış olması 
B) Fakir ve iptidai bir Avrupa yapısı 

A 
istikrarın 

hangis inin 

c) Sayısız kırsal birimlerden meydana gelmesi 
OL Toplumun dış dünyaya karşı korku , şüphe 

duygusuyla dolu olması 
E) Halkın manastırda kendi dünyasına 

çekilmesi 

Ticaretin genişlemesi 20. ı. 

ii. 
ııı. 

Yeni şehirlerin doğması ve büyümesi 
Ekonomik ihtisaslaşmanın ortaya çıkması 

Yuka rıda kile rden hangileri 11. 
itibaren Avrupa'da ortaya 
gelişmelerdir? 

A) Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
cı i ve ii 
Dl ii ve iii 
El i, ii ve iii 

yüzyıldan 

ç ıkan 

21. Ortaçağ Avrupası nüfus yapısını etkileyen, 
felaketlerden kaynaklanan ölümlerin sıklığı 

ve yoğunluğu açısından !!! tehlikelis i 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Savaşlar nedeniyle ölümler 
Bl Salgınıann yol açtığı ölümler 
CL Göçler nedeniyle ölümler 
Dl Açlığın sebep olduğu ölümler 
El Kıtlık nedeniyle ölümler 

22. 10. ve 12 . yüzyıllarda Avrupa'da şehirlerin 

doğuşunun önemli siyas i sonucu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Feodalolmayan bir yönetim şeklinin ortaya 
çıkması 

Bl Yeni ticaret hukuku kurallannın geliştirilmesi 
cı Mahkemelerde verilen para cezalannın gelir 

olarak larda bırak ı lması 

Dl Yeni ~ehir sakinlerine 
hürriyetleri belirten 
bağışlanması 

sahip olacaklan 
imtiyaznarnelerin 

El Şehirli halkın toprak alıp satmasına izin 
verilmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Ikili tarla rotasyonundan üçlü tarla 
rotasyonuna geç iş köy topluluğunun üretimini 
köylü ba şına yüzde kaç artırmışbr? 

Al 10 
Bl 20 
cı 30 
OL 50 
El 55 

24. i. 

" 

iii. 

Farklı mevsimlerde değişik ürünlerin ekilmesi 
Sürüm işlemlerinin yıl içinde daha düzenli 
olarak dağılmasına , böylece yeni toprak 
açma faaliyetlerinin hızlanmasına imkan 
vermesi 
ilkbahardaki baklagiller ekimi sayesinde 
köylülere protein yönünden zengin 
beslenme rejimi sağlaması 

Yukarıdakil erden hangileri üçlü tarla 
rotasyonunun.2.ıJimli avantajlarıdır? 

Al Yalnız ii 
Bl Yanız III 
C) i ve ii 
ol ii ve iii 
El I, ii ve iii 

25. Ortaça ğın sonlannda gemicilikle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlı sbr? 

Al Gemiler büyüdü , yönetilmeye daha elverişli 
ve denize daha dayanıklı hale geldi. 

Bl Gemilerin savaş kapasiteleri yükseldi. 
cı Gemilerin kısa seyahatlere güvenle çıkması 

mümkün oldu. 
OL Gemilerde yelkenler ve sabit dümenler 

küreklerin yerini aldı. 
El Gemilerde büyük manevra ve doğrudan 

kontrol kolaylaştı. 

26. Sekizinci yüzyılın son çeyreğinde 
gerçekleşen para reformuyla getirilen yeni 
para sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi ya nlısbr? 

Al Para (penny) 1,7 gram ağırlığındaydı. 
Bl Para saf altındandı. 
cı 1 pound , 20 shilling'e eşitti. 
Dl Paranın oniki tanesi eski paranın birine 

(shilling) e~itti. 
El Yeni paran ı n 240 tanesi pound 

ağırlığındaydı. 
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27, Ortaçağ'da !.!! ~ sanayi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Matbaa 
B) Dericilik 
cı Metalür, 
OL Dokumacı lık 

El Madencilik 

A 
kolu 

28. 15. yüzyılda ekonominin hala es nek ve 
dinamik olduğunu aşağıdakilerden hangisi 
savunmuştur? 

Al G. Unwin 
Bl Carlo Apolla 
C) Eli Heckser 
OL John R. Hicks 
El John Clapham 

29. 13. yüzyıl boyunca Avrupa ekonomis inde 
demografik baskı sonucu daha düşük verimli 
toprakların üretime açılmas ı aşağıdakilerden 

hangis ini ortaya çıkarmışbr? 

Al Toprağın ve işgücünün maıji nal 

prodüktivitesi azalmıştır. 
B) Angaıyaların nakdi ödemeye çevrilmesi 

talep edilmi~tir. 
cı Toplam talep , nüfustaki azalmaya paralel bir 

şekilde düşmüştür. 

OL Akraba lannın erken ölümü ile kalan mirasla 
köylüler toprak satın alarak işletmelerini 
genişletmiştir. 

E) Angarya sağlayabilen lordlar , yüksek ücret 
ödemekten kurtulmuştur. 

30. 15. yüzyılın ba şında tüccarlar daralan i ş 
hacmi karşısında işlemlerini 

rasyonelleştirmek ıçın aşağıdakilerden 

hangi sini benimsemiştir? 

Al Serbest ticaret 
Bl Çift girişli muhasebe sistemi 
C) Külçecilik 
OL Dış ticarette tekelcilik 
El Putting -out 

izleyen sayfaya geçiniz. 


