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1. i. Toplam üretim 
ii Kişibaşına hasıla 

iii. Toplumun gelir bölüşurnu 

Yukarıdakilerden hangileri bir ekonomik 
performansı n açıklanmasında 

kullanılabilecek temel göstergelerdir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
c) i ve ii 
Dl ii ve III 
El 1,11 ve III 

2. Aşağıdakilerden hangisi tarihçi okulun 
özelliklerinden biri değildir? 

Al Gözlerne dayanan ve tümevarım ı esas alan bir 
metod önermasi 

Bl iktisaci davra-m}ların topILIT1un geli~me 
dizeyine çfte farklılık göstereceg"i 
savlılması 

CL Klasik iktisat ekolürıe bir tepki olara<: ortaya 
çıkması 

Dl iktisat tarihini genel tarihin iktisadi olaylarla 
ilgilenen özel bir dalı olarak görmesi 

El TopIuııların iktisacf yapısını ve tarihsel 
gelişimini incelemeye cnem vermesi 

3. i. 

" iii. 
LV 

OrtadOğU 

Orta Amerika 
Kuzey Çin 
Afrika 

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

Al i ve ii 
GL ii ve LV 
CL i , ii ve III 
Dl II , III ve IV 
El i , II , III ve IV 

A 
11 

4. Aşağıdakilerden hangisi Helenistik dönemde 
ekonominin !!!l önemli özelliklerinden 
biridir? 

Al il"tisaslaşmanın giderek önemini kaybetmesi 
Bl Tqrakta özel mülkiyete geçilmesi 
CL Üretim ve bölüşüm üzerinde devlet kontrolür'iin 

benimsenmesi 
Dl Uzuı mesafeli ticarete olan bagımlıııgın 

artması 

El Tahıl ithalatının artması 

5. Aşağıdakilerden hangisi Roma ekonomisinin 
çökuş döneminde uygulanan mudahaleci 
ikti sat politi kaları ar asında m. almaz? 

Al Büyük toprak sahiplerinin taırakla- ına el 
konulması 

Bl Esnafın ve tüccaın mesleki özgJrlüğJnün 

kısıtlanması 
C) Hür köylürüntqrağa baganması 
Dl Köylı]erin evlerme haklaıııın kıslUarınasl 
El Esnafın bir esnaf cemiyetine girmeye mecbur 

kılınması 

6. Aşağıdakilerden 

döneminde Roma 
biri değildir? 

hangisi genişleme 

sanayiinin özelliklerinden 

Al Esnaf loncalarının sosyal amaçlı olması 
Bl Teknolojik açıdan son derece üretken 

olması 

c) Dokumanın bir ev endüstrisi durumunda 
olması 

OL Esnaf gruplannın loncalarda bir araya 
gelmesi 

E) imalat faaliyetlerinin hür esnaf tarafından 
yürütülmesi 

7. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa 
serfinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Angarya yüküm lülüi)Jmxl olması 
(3) Toprağa bagıı olması 

CL Malikane mahkemesinde yargılanması 
D) Miras bırakma haklarının olmaması 
El Evlerıme haklarının kısıtlı olması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, Aşağıdakilerden hangi si Ortaçağ 
Avrupa ta'" ımmın özelliklerinden 
değildir ? 

Kuzey 
biri 

A) Ikili veya üçlü tarla rctasyonlarmın 
uy!}.Jamıasl 

B) Açık tarla sistemi ri n UYg.Jlaımasl 
C) Ta-Iaların ka-e şeklinde düzenlenmesi 
Dl Toprakların büyük bld< tarlalar halinde 

d.izerılenmesi 

El Hububa tarımı ile hayvancılığın aynı 
malikarıede tir a-ada yürütülmesi 

9, Aşağıdakilerden hangisi Erken Ortaçağ'da 
ortaya çıkan geli şmelerden biri değildir? 

A) Akdeniz Avrupa'sının Kuzey Afrika ile 
ilişkilerini güçlenejrmesi 

Bl Kuzey Avrupa ile Güney Avrupa arasındaki 

işbirliğirin gjçlenmesi 
CL Kuzey Avrupa'nın ekonomisini nisbi olarak 

iyileştirmesi 

Dl Akdeniz cl..inyasının bütünlüğJnÜ"l kaybolması 
El Cermen istilalarının olması 

10. Aşağıdakilerden hangisi Ileri Ortaçağ Avrupa 
nüfusunun özellikleri arasında ll.!.[ almaz? 

Al Nüfusun çok hızlı artması 
Bl Evlenme ya~mın ileri olması 
c) Ölüm oranının yüksek olması 
Dl Doğum oranının yüksek olması 
El Genç bir nüfus olması 

11. Aşağıdakilerden hangis i ileri 
Avrupasın'da yaygınla şan 

yenilikler arasında ~ almaz? 

Al Yeni at koşum sistemi 
GL ikili tarla rostasyonu 
c) Çivili at nalı 
Dl Dikey tezgah 
El Ağır saban 

A 

Ortaçağ 
teknolojik 

12 

A 
12. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ lonca 

si stemini n özelliideri araSlnda:i![almaz? 

A) Gün ışığında çalışılması 

B) Kalfa ve çı rak sayısının sınırland rılması 
cı Ustalar arasında sıkı bir rekateıin olması 
OL Adil fiya uy!}.Jamasl 
E) Malın kal itesinin loncalar tarafından 

denetlenmesi 

13. i. Polonya 
ii. Macaristan 
II I. Çekoslovakya 
LV, Prusya 

Yukarıdakile rden hangisi 13. yuzyılda 
görülen hızlı ş8hirleşm8 hareketini kapsayan 
bölgelerdir? 

Al Yalnız III 
B) i ve ii 
c) II I ve LV 
ol ı. ii ve III 
El II. II I ve LV 

14. Ortaçağ'ı n sonlannda sanayinin kırsal 

balgelere yayılmasının !.!! önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Ai ingiliz dokuma imalatmın büyuk ölçüde 
üretimi artınnası 

Bl Su gücüyle çalışan basit makinelerin 
kullanılmaya sanayide DrtDn ölçüde 

başlanması 
CL Mamul ma llann taleplerinin büyük salgın 

sonrası düşmesi 
OL Madeni üretimle ilgili genişleme görülmesi 
El iş hacmi karşısında işlemle rin 

rasyonelleştirilmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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15, i. Bu düşüş ekonomik hareketlerin devri 
niteliğinin bir sonucudur. 

ii Bu kriz mali nedenlere bağlanmaktadır. 
iii. Bu kriz iklim değişmelerine bağlamaktadır. 

Yukarıdakilerden hangileri iktisat 
tarihçilerinin Ortaçağ'ın sonlarındaki 

ekonomik düşüşün nedenleri konusundaki 
göruşleridir? 

A} Yalnız i 
B} Yalnız iii 
c) i ve ii 
D} ii ve iii 
E} i , ii ve iii 

16. 1500' lerderı sonra Avrupa 'da kıymetli maden arzı 
artışı fiyat yükselişlerinden muhtemelen çok daıa 
fazlaydı. 

17. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bunun 
n8denlwinden biri dtKJildir? 

A} Ticarette takas işlemlerinin yaygınlaşması 
B) KıymeUi madenierin bir OOIi.iTıünün Doğu 'ya 

gitmesi 
C) Kıymetli madenierin bir OOIümürün para dışı 

kullaıımlara gitmesi 
D) Ayni rantlwın paraya çevrilmesi 
E) Ekonominin daha çok paraya dayalı hale 

gelmesi 

i. Büyük şirl<etlerin kuruluşu 
ii Şirketlerin menfaatlerini limanlarda ve 

gemilerde temsil eden temsilcilerin ortaya 
çıkışı 

iii. Commenda'nın yaygınlaşması 

LV Deniz sigorta şirl<etlerinin gelişmesi 

Yukarıdakilerden hangisi 
yüzyıllarda iş tekniklerinde 
değişmelerdir? 

A} i ve ii 
B} iii ve iV 
C) 1.11 ve i ii 
O} 1.11 ve LV 
E} 1.11.111 ve LV 

16 ve 17. 
ortaya çıkan 

A 13 

A 
18, Aşağıdakilerden hangisi merkantilist iktisat 

politikalarının özelliklerinden biri değildir? 

A} Lonca sisteminin yaygınlaştınlması 
B) Ithalatın kısıtlanması 
cı Zengin altın ve gümüş stoklanna büyük 

önem verilmesi 
O) ihracatın teşvik edilmesi 
E) Ticaret filolanna önem verilmesi 

19. Onyedi nci yüzyılda ki şi başına geliri iD.:ıü..isais. 
Avrupa ulkesi aşağıdakilwden hangisidir? 

A) ingiltere 
B) italya 
c) Fransa 
O) Hollanda 
E) ispanya 

20. Ingiltere'n in 17. yuzyılda ekonomik olarak 

21. 

büyümesinin !!!! önemli nedeni 
a~ğıdakilerden hangisidir? 

A) Sanayirin gelişmesi 
B) SömÜ"geIerden gelen kıymetl i madenler 
C) KömÜ" ve demir madenierinin zenginliğ 
D) Dış ticaretin genişlemesi 
E} Tarımsal alanların verimliliği 

i. iskandinav ülkeleriyle ticaretin 
güçlendirilmesi 

ii. ingiliz adalannda bol bulunan kömüra 
başvurulması 

III. Güney Hollandalılardan 

edilmesi 

Yukarıdakilerden hangisi 
Ingmara'deki enerji krizini 
yapılan giri~ imlerdir1 

A} Yalnız i 
G) Yalnız iii 
c) i ve ii 
O) i ve iii 
E) ii ve iii 

yard ım talep 

16. yuzyılda 

çözmek iç in 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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22, Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Inkılabı'nı, 16. 
ve 17, yüzyıllara kadar götürmektedir? 

Al Claı:f'ıam 
Bl Nef 
cı Toynbee 
OL Rostow 
El Cipdla 

23. Sınai teknoloji 
alanında !!! 

açısından , madencilik 
belirgin üretim artı ş ı 

aşağıdakilerden hangisinde olmuştur? 

Al Dokuma 
Bl Hayvan 
cı Tanm 
OL Odun 
El Kömür 

24. Aşağıdakilerden hangi si uçan mekiği kat 
etmi şt ir ? 

Al Eli Whitrıey 
Bl John Kay 
CL James Watt 
OL Samuel Cromp.:on 
El Thomas Newcomen 

25. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda sınai 

teknoloji alanında ortaya çıkan gelişmelerden 
biri deği1djr ? 

Al Teknolojik geli~menin bilimsel bir temele 
dayalı hale gelmesi 

Bl Bmrlı motorların geli~mesi 

CL Elektrik enerjisi kullanımının yaygrılaşması 
OL Kimya sanayirin ortaya çıkması 
El Uçan mekiğin icat edilmesi 

26. Aşağıdakilerden hangisi 19. yiizyıl Rusya 
ekonomisinin özelliklerinden biri değildir? 

Al Rus hükümetinin sanayileşmeyi teşvik etmesi 
Bl Sanayileşme gayretlerinin 18. yüzyılda 

başlaması 
CL Demiryollarının inşMının tamamıy la öze! 

sektöc-e bırakılması 
Dl Verimlilik düzeyinin dJşük olması 
El Bir tarım ukesi olması 

A 14 

A 
ZT, 19. yüzyılda sanayileşmenin sembolü ve aynı 

zamanda !.!l önemli aracı a şağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Demir ve çelik 
Bl Buharlı lokomotif 
cı Demiryollan 
OL Yelkenli gemiler 
El Deniz yolla n 

28. Aşağıdakilerden hangisi 1930'larda başlayan 
Yeni-merkantilizm'in sonuçlarından biri 
değildir? 

Al ithalata sağl:rıanteşvikler 
Bl Koruyucu tarifeler 
CL ithalat kdaları 
OL ithalat yasakları 
El iITacat sübvansiyonları 

29. Genelolarak bir toplumun sahip olduğu 
nitelikli i şgücüne ne ad verilir? 

Al Kalkınma 
Bl Milli gelir 
cı Ekonomik işbirliği 
OL Net çalışma sermayesi 
El Başari semıaya 

30. Günümüzde devletin , ekonomik canlanmayı 
veya kalkınmayı sağlamak amacıyla ihracatı 
artırmak için dı ş ticarete müdahale etmes ine 
ne ad verilir? 

Al Klasik Liberalizm 
Bl Altın Standardı 
cı Neo-Liberalizm 
OL Döviz Kontrolü 
El Yeni Merkantilizm 

izleyen sayfaya geçiniz. 


