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1. Iktlsa11arlhlnln i!!!!l! görevi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ekonomilerin perfonnanslarında ve 
yapılannda zaman içinde meydana gelen 
önemli değişiklikleri açıklamaktif. 

B) Ekonominin parfonnansın. tayin eden 
toplumun bazı karakleristik özelliklerini 
belirlemeklir. 

C) Toplumun siyasi ve ekonomik kurumları, 
teknolojisi, demografik durumunu ortaya 
koymaklır. 

D) Ekonomideki uzun dönemde meydana 
gelen değişikliklerin kaynağını tesp~ 

etmektir. 
E) Alanındaki teorilerin tarihi verilerle test 

edilerek dOğruluğunun tey~ edilmesidir. 

2. I. Orta Asya 
ii. Güney Rusya 
iii. Kuzey Aıabistan 

Yukarıdakilerden hangliert 1anmın Ilk 
yayıldığı ve insanlann hayvancıhkla 
geçinerek göçebe çobanlığa yöneldikleri 
bölgelerdır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız iii 
cı i veli 
D) ii ve iii 
E) I, ii ve iii 

3. I. Toplam üretim 
ii. Kişibaşına hasıla 
iii. Toplumun gelir bÖlüşümü 

Yukarıdakilerden hangileri bır ekonomık 

performansın açıklanmasında 
kullanılabilecek temel göstergelerdir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
cı i ve ii 
D) ii ve iii 
E) 1,11 ve iii 
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4. Aşağıdakilerden hangisi tarihçi okulun 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Iktisal tarihini genel larihin iktisadi olaylarla 
ilgilenen özel bir dalı olarak görmesi 

B) Gözlerne dayanan ve tümevarımı esas alan bir 
metod önermesi 

C) Klasik iklisal ekolüne bir tepki olarak ortaya 
Çıkması 

D) iktisadi davranışların toplumun gelişme 
düzeyine göre farklılık göstereceğini 
savurması 

E) Toplumların iktisadi yapısını ve larihsel 
geli.şimini incelemeye önem vermesi 

5. iktisat 1arlhlnln konusu ve görevi ıçınde yer 
alan yapı kavramına ılışkın aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ne kadar üretim yapıld ığ i, maliyetlerin ve 
faydaların nasıl dağıtıldığı gibi iktisatçıların 
ilgi alanlannı teşkil eden problemler 
kastedilmekledir. 

B) Uzun dönemli ekonomik büyürneyi mümkün 
kılan köklü değ ~imdir. 

C) Ekonominin perfonnansını tayin eden 
toplu ITLI n bazı karakteristik özelliklerini 
kapsar. 

D) Toplumlann ekonomik perfonnansını 
temelden değiştinnedir. 

E) Bilgi venne içeriği yüksak ve anlaşılır bir 
teori kurma ve bu teorinin yanlışlanabiliriiğini 
önceden kabul etme anlamına gelmeldedir. 

6. Tarım Inkıl"ı hangi tarihteortayaçıkmıştır? 

A) MÖ2000 
B) MÖ5000 
C) MÖ8000 
D) MÖ 10000 
E) MÖ20000 
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7. Şehir inkılilbının öncülerinden Mezopotamya 
Ile ılgılı olarak aşağıdaki Ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Coğıafi yapısının özelliği olaıak istilalaıa 

korunaklı olmasıydı. 
B) Şehi~erin o~aya çıkması, çok sayıda 

insanın çabalannın koordinasyonunu 
sağlayacak sosyalorganizasyona ihtiyacı 

artırdı. 
C) Mezopotamya vadisinin ekimi için gereken 

sulama sistemleri büyük ölçekli bir sosyal 
dayanışma gerektiriyordu. 

D) Neolilik köyün basit organizasyonu, ilk 
şehi~erin sosyal hiyeıarşisine dönüşmüştü. 

E) 3DDD'1i yıllaıa gelmeden kiıacı çiftçiler, din 
adamlan VB yöneticiler ayrı sosyal gruplar 
olaıak ortaya çıklı. 

Nadasa bııakmak 8. I. 
ii. 
iii. 
iV. 

Ta~adaki ürün saplarını çürümeye bııakmak 
Hayvan pisliği ile topıağı gübl9lemek 
Deniz kabukları ile topıağı güb19lemek 

Yukarıdakilerden hangileri 
medeniyetlerden klasik döneme 
boyunca Ortadoğu'da çiftçilerin 
toprağın verimliliğini arbrmayı 

mdbirlerdir? 

A) i veli 
B) ii ve LV 
cı I, ii ve iii 
D) I, iii ve LV 
E) I, ii, iii ve LV 

ilk 
4 bin yıl 
öğrendiği 
sağlayan 

9. Yunanistan'da denizin ana ula§ım yolu olma 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geniş düzlüklerin bulunması 
B) Vadilerin sık ve dik olması 
C) Nehir VB ırmakların yataklannın çok geniş 

olması 
D) Topıağın dağlık olması 
E) Girinti ve koylann liman olmaya çok elverişli 

olması 

10. Aşağıdakilerden hangisi Halenistik dönemde 
ekonominin il!. Önemlı Özelliklerinden 
biridir? 

A) Ihtisaslaşmanın giderek önemini kaybelmesi 
B) Toprakla özel mülkiyele geçilmesi 
C) üretim ve bölüşüm üzerindedevlelkonlrolünün 

benimsenmesi 
D) Uzun mesafeli ticarele olan bağımlılığın 

arbnası 

E) Tahıl ithalalının ar1masl 
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11. A"ağıdakilerden hangisi Roma ekonomisinin 

çöküş dÖneminde uygulanan müdahalecl 
ıktısat politikaları arasındal!!!!:. almaz? 

A) Esnafın ve tüccarın mesleki özgürlüğünün 

kısıtlanması 
B) Esnafın bir esnaf cemiyetine girmeye mecbur 

kılınması 
C) Hür köylünün toprağa bağlanması 
D) Büyük toprak sahiplerinin topraklarına ei 

konulması 
E) Köylülerin evlenme haklarının kıslUanmasl 

12. üretım faktörlerının etkın bır ÖZel mülkıyet 
sıstemıne konu olması aşağıdaki 

devletlerden hangisinde sÖZ konusudur? 

A) Atina 
B) Isparta 
cı Mısır 
D) Helenislik 
E) Pers 

13. Karmaşık kültürü, kurumları ve gelenekleri 
ila Roma imparatorluğu'nun mirasınm etkisi 
Ortaçağ Avrupa'sında a"ağıdaki bölgelerin 
hangisinde daha belirgindir? 

A) KuzeydOğu 

B) Güney ve Güneydoğu 
C) Batı ve Kuzeybatı 
D) Doğu 
E) Kuzey 

14. Sezar döneminde Roma askeri birliklerinin 
Germen a"iretleriyle ilk kez kar"ıla"bklarında 
a"iretlerin durumları ile ilgili olarak a"ağıdaki 
Ifadelerden hangisi yanlısbr? 

A) Kabileler aıası ticareti büyük bir başarı ile 
yürütüyo~ardı. 

B) Çobanlık ve çiftçilik yapan yan göçebe 
topluluklard i. 

cı Topıakla komünal mülkiyet söz konusuydu. 
D) Hayvanları özel mülkiyet aHındaydı. 
E) Her yıı aşi19t lide~eri, topıaklan kabileler ve 

haneler arasında dagıtıyordu. 

15. A"ağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa 
serfinin Özelliklerinden biri değildir? 

A) Evlenma haklarının kısıtlı olması 
B) Miras bırakma haklarının olmaması 
C) Angarya yükürnlülüğünün olması 
D) Malikane mahkemesinde yargılanması 
E) Topraga bağlı olması 
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16. A~ağıdakilerden hangisi Ortaçağ 

Avrupa tarımının özelliklerinden 
değildir? 

A) Tarlaların kare şeklinde düzenlenmesi 

Kuzey 
biri 

B) Hububat larımı ile hayvancılığın aynı 

malikanede bir arada yürülülmesi 
C) Toprakl ... ın büyük blok larıalar halinde 

düzenlarm esi 
D) Açıktarlasisteminin uygulanması 

E) Ikili veya üçlü tarla rolasyonlarının 

uygulanması 

17. A~ağıdakilerden hangisi Ortaçağ 
Avrupa'sındaki feodal siyasi organizasyonun 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Feodal piramidin alt labakasını basit 
şövalyelerin olUştırması 

B) Toprağın flef adı verilen parçalara ayrılması 
C) Kralın toprakl ... ının bir bölümünü vassal edı 

verilen adamlarına emanet etmesi 
D) Tepede bülün \oprakların kendisine bağışlandığı 

kabul edilen bir kralın bulunması 
E) Şarlman'ın ölümünden sonraki yüzyılds kralın 

ildidarının daha da güçlenmesi 

18. Roma imparatorluğu zamanında ve daha 
önceki zamanlarda tarımın yalnız kuru 
bölgelerde ve yoğun ormanlarla kaplı 
olmayan kısımlarda yapılma nedeni 
a~ağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğuya do!)ru gidildikçe AIIantiğin etkisinin 
azalmasının, kışın daha soguk ve yazın 

daha sıcak olmasına neden olması 
B) Ovalık kısımdan içeriye doğru kuzey ile 

güneydeki Akdeniz topraklan arasında sınır 
teşkil eden bir dizi dağ ve tepe silsilesinin 
bulunması 

C) Kış yağmurlan ve don olayları başlamadan 
ürünlerin yetişmesine imkan verecek şekik:le 
ilkbahann başlannda ova bölgelerini 
kurutma"ın mümkün olmaması 

D) Güney ve Kuzey Avrupa'yı ayııan dağlann 
geçilmez nnelilde olmaması 

E) Kuzey Batı Avrupa'nın kıyılarının girintili 
çıkıntılı olması 

19. 10. yüzyıl Avrupa'sında siyasi istikrarın 

sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin 
etkls i yoktur? 

A) Fakirve iptidai bir Avrupa yapısı 
B) Sayısız kıısal birimlerden meydana gelmesi 
C) Halkın manastırda kendi dünyasına 

çekilmesi 
D) Nüfusun hızla azalmış olması 
E) Toplumun dış dünyaya karşı korlku, şüphe 

duygusuyla dolu olması 
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20. i. TIcaretin genişıemesi 

ii. Yeni şehirterin doğması ve büyümesi 
iii. Ekonomik ihtisaslaşmanın ortaya çıkması 

Yukarıdakilerden hangileri 11. 
itibaren Avrupa'da ortaya 
gelışmelerdır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız iii 
C) i ve ii 
D) ii ve iii 
E) I, ii ve iii 

yüzyıldan 
çıkan 

21. Ortaçağ Avrupası nüfus yapısmı etkileyen, 
felaketlerden kaynaklanan ölümlerin sıklığı 
ve yoğunluğu açısından ~ tehlıkelısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Savaşlar nedeniyle ölüırler 
B) Salgınıarın yol açlığı ölümler 
C) Göçler nedeniyle ölümler 
D) Açlığın sebep olduğu ölümler 
E) Kıtlık nedeniyle ölümler 

22. Aşağıdakilerden hangisi ileri 
Avrupası'nda yaygınlaşan 

yenilikler arasında ur almaz? 

A) Ağırsaban 

B) Yeni at koşum sistemi 
C) ikili lalta rcstasyonu 
D) Dikey tezgah 
E) Çıvili at nalı 

Ortaçağ 
teknolojik 

23. Para alanındaki gelişmelere ilişkin aşağıdaki 
eşle~tirmelerden hangisi doğrudur? 

A) Kuruş IHollanda 
B) Ducat/ Venedik 
cı Ducat/ Piza 
D) Genovini i Floıansa 
E) Florin i Venedik 
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24. I. Farklı mevsimlerde değişik ülÜnlerin ekilmesi 
II. SÜlÜm işlemlerinin yıı içinde daha düzenli 

olarak dağılmasına, böylece yeni toprak 
açma faaliyetlerinin hızlanmasına imkan 
vennesi 

iii. ilkbahardaki baklagiller ekimi sayesinde 
köylülere protein yönünden zengin 
beslenme rejimi sağlaması 

Yukarıdakilerden hangileri üçlü tarla 
rotasyonunun önemli avantajlarıdır? 

Al Yalnız ii 
Bl Yanız iii 
CL i ve ii 
Dl ii ve iii 
El i, ii ve iii 

25. 15. yüzyılda ekonominin hala esnek ve 
dinamik olduğunu aşağıdakilerden hangisi 
savunmuşbU? 

Al John Clapham 
Bl G. Unwin 
CL John R. Hicks 
Dl Caı10 Cipolla 
El Eli Heckser 

26. 15. yüzyılın başında Iiiccarlar daralan iş 

hacmi karşısında işlemlerini 
rasyonelleştirmek için aşağıdakilerden 
hangisini benimsemiştir? 

Al Putting-out 
Bl Külçecilik 
CL çift girişli muhasebe sistemi 
Dl Dış ticarette tekelcilik 
El Serbest ticaret 

27. I. 
ii. 
iii. 
IV. 

Polonya 
Macaristan 
Çekoslovakya 
Prusya 

Yukarıdakilerden hangileri 13. yüzyılda 
görülen hızlı şehirleşme hareketini kapsayan 
bölgelerdır? 

Al Yalnız iii 
Bl i ve ii 
CL iii ve LV 
Dl i, ii ve iii 
El ii, iii ve LV 
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28. I. Bu düşüş ekonomik hareketlerin devri 

niteliginin birsonucudur. 
ii. Bu kriz mali nedenlere bağlanmaktadır. 
iii. Bu kriz iklim de~ işmelerine bağlamaktadır. 

Yukarıdakilerden hangileri ik1isat 
tarıhçılerının Ortaçağ'ın sonlarındaki 
ekonomik düşüşün nedenleri konusundaki 
görüş leridir? 

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

29. Aşağıdakilerden hangisi 1350 ile 1500 yılları 
arasında Avrupa'nın içinde bulundUğU 

ekonomık durumu göstermektedir? 

Al Devlet hazinesi zenginleşmişti. 
Bl Iktisadi büyüme sona ennişti. 
CL Artan nüfus YOğunlUğuna bağlı olarak 

teknolojik ileriemeler sağlanmıştı. 
D) Avrupa'nın Doğu ile ticareti canlanma 

sürecine gimıişti. 
E) Uzun süren savaşlar sonucunda üreticinin 

likidne sıkıntısı sona enn~ti. 

30. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ'da artan 
işgücü maliyetleri karşısında lordların 
başwrdukları tedbirlerden biri değildir? 

Al Bağcılık faaliyeUerinin yaygınl"'ibrılması 
Bl Toprak kiralarının yükseltilmesi 
CL Ekili alanların çayırlara dönüştürülmesi 
Dl Nakdi ödemelerden vazgeçilerek angaryaların 

artırılması 
El Fiyauar ve ücreUerdeki yükselmelerin konlrol 

edilmesi 
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