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5. Üretim faktörlerinin etkin bir özel mülkiyet
sistemine
konu
o l ması
a ş ağıdaki
devletlerden hangisinde söz konusudur?

1. Iktis at tarihinin konu s u ve görevi iç inde yer

ala n yapı ka v ramına i l i ş kin
ifadelerden hangisi doğrudur ?

a ş ağıdaki

Ne kadar üretim yapıldıgı , maliyetlerin ve
faydalan n nasıl dağılıldığı g ibi iktisatçılann
ilgi alanlarını
teşkil
eden problemler
kasledilmektedir.
Bl Uzun dönemli ekonomik büyümeyi mümkün
kılan köklü değişimdir.
c) Ekonominin pe rformansını
tayin eden
toplumun bazı karakteristik özelliklerini
kapsar.
OL Toplumlann
ekonomik
pı:ı ırurrna n :sıııı
temelden değişt irmedir.
El Bilgi verme içeriği yüksek ve anlaşı lır bir
teori kurma ve bu teorinin yanlışlanabilir1igini
önceden kabul elme anlamına ge lmektedir.

A)

Al
Bl

Helenistik

Pers

cı

Mı sır

OL

Isparta
Atina

El

6. Ins angüc ünün
büyük
kı s mı
kölel e rden
sağlanan v e kar am ac ıyl a
üretim yapan
büyük ç iftliklere ne ad verilir?
A l Denarius
Bl Collegia
cı

Latıfundıa

Dl Kolon luk
El Aureus
2.

Tar ım Inkılabı hangi tari hte ortaya ç ı km ıştı r ?

7. A şa ğıdakilerden

A)

hangisi
Ortaçağ
feod al siyasi organizasyonun
ö zelliklerinden biri değildir ?

MO 2O:JO

Avrupa'sınd aki

Bl MO 5000
c) MÖ 8000

OL MO 10 000
El MO 20000

A)
Bl

c)
3.

OL

Iklim kötülaşmesi sonuc u doğal kaynaklarda
meydana gelen azalmanın Tarım Inkılabı ' na yol
açtığını ileri süren t arihçi aşağıdakilerden
hangisidir ?

A)
B)

El

Call uCipulla

OL

pirami d n

alt

tabakasını

basit

Topragın

fief adı verilen parça/ara ayrılmas ı
bir bölümünü vassal adı
verilen adam l arına emanet etmesi
Tepede b::ıtı::.ı toprakların keneisine bagışl aıdığı
kabul edlen bir kralın i::ulumıası
Şarl man' ın öl ümünden scnraki YÜZy ı lda kralın
i ktidannı n daha da ~Iemıesi
Kralın topraklaının

8. Roma Imparatorluğu zamanında ve daha
önceki zama nla rda tarımın yaln ı z kuru
bölgelerde ve
yoğun
ormanlarla
ka plı
olmayan
kı s ıml a rda
yapılma
nedeni
a ş ağıdakilerden hangisidir?

Gorcbn Childe

c) Lewis R. Bi rtord
El

Feodal

şövalyeleri n duşturması

Henri Pirema
Robert J. Braidwood

Kış yagmurlan ve don olaylan başlamada n
ürünlerin yetişmesine imkan verecek şekilde
ilkbahann
başlannda
ova
bölgelerini
kurutmanın mümkün olmaması
Bl Güney ve Kuzey Avrupa'yı ayıran daglan n
geçilmez nitelikte olmaması
cı Kuzey Bal ı Avrupa'nın k ı yılarının girintili

Al
4.

Aş ağıdakilerden
hangisi
geni ş leme
dö neminde Roma sanayiinin özelliklerinden
biri değjldir?

A)
Bl

Esnaf

lancalannın

Dokumanın

sosyal amaçlı olması
bir ev endüstrisi durumunda

çıkıntı lı olması

OL

olması

cı

Dl

imalat faaliyetlerinin hür esnaf tarafından
yürütülmesi
Teknolo;k açı dan son derece üretken

bulunması

El

olması

El

A

Esnaf
gelmesi

gruplannın

loncalarda

bir

Ovalık kısımdan içeriye dogru ku zey ile
güneydeki Akdeniz topraklan arasında s ın ır
t eşkil eden bir dizi dağ ve tepe silsilesinin
Doğuya

dogru gidildikçe Atlantigin etkisinin
kışın daha SOğuk ve yazın
daha sıcak olmasına neden olması
azalmasının ,

araya
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9. Bir bütün işletmeye sahip olan her köylünün
rezervda genellikle haftada üç gün çalışması
ve bu iş için gerekli saban, öküz ve
aletlerden kendi payına düşeni getirmesine
ne ad verilir?

15.

A) Baçphk faaliyetleri rin yayg:ıiaşlırılmas ı
B) Toprac: kiralarının yükseltilmesi
C) Ekili alanlwınçayırlara dSnüştürülmesi
OL Nakdi ödemelerderı vazgeçilerek anga'"yalwın

Angarya
Vassal
cı Fiat
OL Denarius
El Feodal SÖzleşme

Aşağıdakilerden
Avrupası'nda

yenilikler
A)
Bl
cı
Dl
El
11.

arİlrılmasl

Fiyatlar ve ücretlerdeki y(Jc;selmelerin kortrd
edilmesi

E)

hangisi

ileri

yaygınlaşan

arasında

hangisi Geç Ortaçağ'da artan
maliyetleri
karşısında
lordların
başvurdukJarı tedbirlerden biri degildir?
işgucu

A)
Bl

10.

Aı;ağıdakilerden

Ortaçağ

fiyat yükselişleri ile Amerikan
ve gümüşünün Avrupa'ya akışı arasında
sıkı bir ili §ki olduğunu ileri süren iktisat
tarihçi si aşağıdakilerden hangisidir?

16. 16.

yüzyıldaki

altın

teknolojik

X!L. almaz?

Ağır

saban
Yeni at koşum sistemi
ikili tarla rostasyonu
Dikey tezgah
Çivili at nalı

Aı;ağıdakilerden

rotasyonunun

A)
B)

Henri Pirenne
WaltW. Reslaw
cı i. Fisher
OL Carlo Cipdla
E) Earl J. Hamillerı

hangisi

avantajlarından

üçlü
tarla
biri değildir?

17.

Aşağıdakilerden

anlamlı

A) Üretimi artırması
B) çapraz sürüm ihtiyacını ortadan kaldırması
C) Daha zoogn bir beslenme rejimi sağlanas ı
OL Sırlın i şlemlerinin yıl içinde daha dizın i

Ai
Bi
cı

dağılması

E)

Kıtlık

12. Para

riskini

Di
Ei

azallması

alanındaki gelişmelere ilişkin aşağıdaki

eşleştirmelerden

hangisi

18.

Al
B)
c)
D)
E)

Aşağıdakilerden

hangisi 1350 ile 1500 yılları
içinde
bulunduğu
ekonomik durumu göstermektedir?

C)
Dl
El

A

Aşağıdakilerden

hangisi modern çağın ilk
Avrupai geni~lemenin tekelini

19. 17. yüzyılda gemicilik ve ticarette Avrupa'nın
en önde
gelen
ülkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Fcb"ikctör
B) Gezgrıci tüccar
C) Baıker
OL KÜfÜk esnaf
E) Tüccar kapitais!

Bl

Pluralizm

A l Bakır
B) Şeker kamışı
c) Kahve
D) At
E) Koyun

13. Putting-out sistemi hangi tür müte§9bbisin
önem kazanmasına neden olmuştur?

A)

OlcılŞiZlIl

elinde tutan Ispanya'nın Batı yarımküresine
getirdiklerinden biri değildir?

Genovini' Floransa
Florin' Venedik
cı Dul.:<:tt i Vemıdik
OL Kuruş 'Hollanda
El Ducat' Piza

arasında

hangisi merkantilizmle i.i.

kullanılmıştır?

Liberalizm
Zaliverein
eolbartizm

yüzyılında

doğrudur?

A)
Bl

14.

olarak

Avrupa'nın

Fransa
italya
Kuzey irlanda
ispanya
Kuzey Hollanda

20. Nispi yoksulluğuna rağmen 16. yüzyılda
Avrupa'da en ağır vergi yükü altında olan
millet aşağıdakilerden hangisidir?

Artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak
teknolojk ilerlemeler sağlanmıştı.
Avrupa'nın
DoğU
ile ticareti canlanma
sürecine girmişti.
Devlet hazinesi zenginle~mi~ti.
Iktisadi büyüme sona ermişti.
Uzun süren savaşlar sonucunda üreticinin
likidite sıkıntısı sona ermişli.

Al
B)
C)
D)
E)
11
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21. i.

ii .
III.

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

Yukarıdakilerden
Avrupa'nın

hangileri

!..!l

SIi.D.İi.

16.

26.

Aşağıdakilerden

hangisi 19. yüzyıl Japon
ekonomisinin özelliklerinden biri değildir?

Al

Sanayileşmeni n

Bl

sektöründen
HÜkümebn

yüzyılda

imparatorluğu

Ispanya'nın egemenliğindeydi?

tarım

batılı

tipte

sanayiler

kurmaya

çalışması

c) Hükümetin özel teşebbüsü teşvik etmesi
OL Ja~a'mn dışa açılmasından sorra yerli
pamuklu sanayinin hızla büylmesi
El Büyümeoranının hiçbir zamarı sıfıra inmemesi

Yalnız

i
Yalnız III
cı i ve ii
OL ii ve III
El 1.11 ve II I

Al
Bl

finansmanının

sağlanması

27.

Aşağıdakilerden

hangisi 19.yy'da haberleşme
meydana
ge len
.2Wt.mJ..i.
gelişmelerden biri değildir?
alanında

22. Aşağıdakilerden
açıklamak

Al
Bl
CL
OL
El

23.

hangisi Sanayi
i çi n geçer li olmaz?

Al
Bl

Inkılabı'nı

c)

Teknolojik değişmeler
Merkartilist politikalar
Sermaye teşki l i oranındaki artış
Dünya ticaretindeki art ış
Serbest ekonominin gelişmesi

Aşağıdaki
iktisat tarih ç ilerindım
Sanayi Inkılabı'nı ani ve hızlı bir
olarak. görmektedir?

1832'de telgrafın icat edilmesi
189S'de telsiz haberleşmesinin mümkün
hale gelmesi
1866'da Kuzey Amerika ile Avrupa arasında
anında haberleşme imka nının doğması

Dl Gazete ve kitap maliyetlerinin artması
El Düzenli posta hizmetlerinin kurulması
28. Yirminci yüzyılın başlarında dünya enerji
üretiminin.iD..2wt.mJ..i. kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

Al Doğal gaz
Bl Kömür
c) SU
OL Petrol
El Elektrik

hangisi
değişme

Al
Bl

Pirene
Clapham
cı Cipdla
OL TOjnbee
El Nef

29.

Aşağıdakilerden

yönelik

hangisi yalnızca Avrupa'ya
bir kuruluştur?

u l uslararası

Al IBRD
Bl MESTA
CL OECO

o l EPU
El

24. 1760'larda pistonun karşılıklı hareketlerini
dönme
hareketine
çeviren
araçları
aşağıdakilerden hangisi icat etmiştir?
Al
Bl
cı

OL
El

25.

30.

Samuel Crompton
James Watt
Richard Arkwright
Eli lMıilney
James Hargreaves

IMF

Aşağıdaki ler den

hangi si
Ekonomik
Bunalımı'nın
gösterilmemistir?

Al
Bl
CL
OL
El

1929
nedeni

Dünya
olarak

Yüksek enflasyon
Para arzında büy(jc: bir daralma
Harcamalarda azal ma
Tarımsal iIetim deruşme
Dünya altın stoklarının yetersizli g

Aşağıdakilerden
hangisi 19. yüzyıl ABD
ekonomisi ni n özelliklerinden biri değildir?

Al
Bl
CL
Dl
El

A

Kalellerin hakimiyeti
Demiryollarının hızla geli~mesi

Nüfusun hızla büyümesi
Gelir ve servetin nüfustan daha hızlı artmas ı
işçi verimlilignin oIo.ıkça yüksek olması
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