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1. iktisat tarihinin bir bilim olarak ortaya çıkışı 
ile ilgili ortaya atılan farklı tarihlerden biri 
olan ve 1776 yılında yayınlanan Adam 
Smith'in kitabı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geçmişin Sosyal Kuramları 
B) Yeşil Devrim Tarihi 
c) Milletlerin Serveti 
D) Yazılı Tarih Boyunca insanoğlunun içinde 

Bulunduğu iktisadi Şartlar 
E) iktisadi Olayların Kronolojik Sıralaması 

2. iktisat tarihiyle yakından alakalı olan bilim 
dalları aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
verilmiştir? 

A) iktisat, matematik 
B) Tarih, istatistik 
c) iktisat, tarih 
D) iktisat, istatistik 
E) Tarih, matematik 

3. i. insan gruplarını çiftçi ve çoban toplumlarına 
dönüştüren tarım inkılabı 

ii. Ekonomilerin performanslarında ve 
yapılarında zaman içinde meydana gelen 
önemli değişimleri açıklayan yeşil devrim 

iii. 18. yüzyılda başlayan iki yüzyıl içinde 
dünyanın tarımla uğraşan nüfusunu 
azaltarak insanı artan ölçüde hizmet ve 
mamul mal üreticisi haline getiren sanayi 
inkılabı 

insanlığın ekonomik tarihinin çerçevesini 
oluşturacak olan, toplumların ekonomik 
performansını temelden değiştiren ve uzun 
dönemli ekonomik büyürneyi mümkün kılan 

köklü değişimler yukarıdakilerden 

hangileridir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
c) i ve II 
D) i ve III 
E) II ve III 

A 10 

4. i. Roma imparatorluğu nüfusunun büyük bir 
bölümü tarımla uğraşıyordu. 

ii. Roma imparatorluğu'nda deniz yoluyla 
yürütülen uzak mesafeli ticaret, mahalli 
ihtisaslaşmaya imkan veriyordu. 

iii. Roma imparatorluğu'nun genişlemesi ile 
Roma'ya bol ve ucuz hububat akışı 

nedeniyle tahıl üretiminin önemi azalmış ve 
geniş alanlar hayvancılığa ayrılmıştı. 

Genişleme döneminde Roma ekonomisi 
içinde tarıma ilişkin yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II 
B) Yalnız III 
c) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

5. i. 
ii. 

Sık sık su baskınlarına uğraması 
Ürünün olgunlaşma döneminde yağmurların 
tamamen kesilmesi 

iii. Toprağın verimliliğinin tarım yapılan 

dönemin tamamı için yeterli olmaması 

Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge ve 
Mısır'ın Nil Vadisinden sürekli tarımda 

yararlanılabilmesi için kanallar, bentler ve 
göletler yapılması gerekliliğinin nedenleri 
yukarıdakilerden hangileridir? 

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

6. Erken Ortaçağda Cermenlerden sonra 
Avrupa'ya yönelik ikinci bir kuşatma hareketi 
aşağıdakilerden hangisi tarafından 

gerçekleştirilmiştir? 

A) Beyaz Ruslar 
B) Müslümanlar 
C) Kuzey Afrika Kabileleri 
D) Vikingler 
E) Hırvatlar 
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7. Şehir inkıliibının öncülerinden Mezopotamya 
vadisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

Al Dağlık ve çöl bölgesinin insanları tarafından 
kurulan imparatorluklar merkezi bir yönetim 
ve kontrol özelliği taşımıyordu. 

Bl Mezopotamya bölgesindeki şehir devletleri 
arasında toprağın ve su kaynaklarının 
kontrolü için sürekli savaşlar oluyordu. 

CL ilk Sümer kayıtlarına göre Mezopotamya 
bölgesindeki verimli topraklarda bazı 

bağımsız şehir devletleri doğmuştur. 
Dl Dağlık bölgenin ve çöllerin insanları işgal 

ettikleri bölgenin mahalli yönetimini 
üstleniyordu. 

El Dağlık bölgenin ve çöllerin insanları, 

Mezopotamya vadilerini zaman zaman işgal 
ederek vadi devletleri ve hatta 
imparatorluklar kurmuşlardır. 

8. Ortaçağ Avrupa Toplumu içinde Cermen 
aşiretlerinin süratli bir sosyal farklılaşma 

sürecine girmelerine aşağıdakilerden hangisi 
yol açmıştır? 

Al Zenginleşen bir kesimin Cermen aşiretleri 

içinde stratejik güç kazanması 
Bl Toprakta komünal mülkiyetin söz konusu 

olması 

CL Cermenlerin çobanlık ve çiftçilik yapan 
göçebe topluluklar olması 

Dl Romalılarla hayvan ve köle karşılığında lüks 
mal ticaretinin yürütülmesi 

E) Cermen aşiretlerinin Avrupa'nın kuzey 
kısımlarında yaşaması 

9. ı. 476-1000 yılları arasında Karanlık çağ 

-Avrupa'da siyasi kargaşa ve ekonomik 
düşüş 

ıı. 1000 yıllarından başlayarak 14. yüzyıl 

başlarına kadar ileri Ortaçağ - Yaygın ve 
hızlı bir ekonomik kalkınma 

ııı. 14-15. yüzyıllarda Geç Ortaçağ - Ekonomik 
kriz 

Ortaçağ Avrupa'sının farklı alt dönemlerde 
ele alınabilecek ekonomik performansına 

ilişkin yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri 
doğrudur? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız Ii 
cı i ve Ii 
D) Ii ve IIi 
E) i, Ii ve IIi 

A 11 

A 
10. ı. Roma imparatorluğu'nu sınırlarda sürekli 

askeri baskı altında bırakmaları 
ıı. Cermenlerin bir bölümünün sınırlarda geniş 

yağma faaliyetlerinde bulunmaları 
ııı. Cermenlerin bir bölümünün Roma ordusuna 

sızarak, üst kademelerde görevalmayı 

başarmaları 

4. yüzyıldan itibaren Batı Roma 
imparatorluğu'nun yenik düşerek 476 yılında 
yıkılmasıyla sonuçlanan, Cermen 
aşiretlerinin girişimleri yukarıdakilerden 

hangileridir? 

Al Yalnız i 
B) Yalnız Ii 
CL i ve Ii 
Dl Ii ve IIi 
El i, Ii ve IIi 

11. Değerler sistemi inançlara ve kuvvete 
dayanan Avrupa toplumunda aşağıdakilerden 
hangisi aşağılık serfler olarak görülüyordu? 

Al Din adamları 
B) işçiler 
cı Şövalyeler 

Dl Savaşçılar 

E) Rahibeler 

12. Ortaçağ Avrupa'sı nüfusu ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al 1348 ile 1351 yılları arasında etkisini 
sürdüren veba salgı nı 80 milyon olan 
Avrupa nüfusunun 10 milyonunun ölümüne 
yol açtı. 

B) Salgınıarın sıklığı ile nüfus yoğunluğu ve 
şehirleşme arasında sıkı bir bağ 
bulunuyordu. 

cı Sanayi öncesi şehirler negatif bir nüfus 
dengesine sahiptiler ve bu yüzden ancak 
kırsal bölgelerden nüfus gücü ile ayakta 
durabiliyorlardı. 

Dl Salgınıarın uzun dönemde nüfus üzerindeki 
etkisini yalnızca yol açtığı ölümlerin sayısı 

değil, aynı zamanda bu ölümlerin yaşlara 
göre dağılımı belirliyordu. 

El Avrupa nüfusu, bir yandan düşük doğum 
oranları, diğer yandan savaş, kıtlık ve 
salgın hastalıklardan kaynaklanan yüksek 
ölüm oranları nedeniyle Ortaçağ boyunca 
düşük kalmıştır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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13. Duvarların ve mevcut otoritenin sağladığı 

korunmadan yararlanmak isteyen gezginci küçük 
tüccarların ve esnafın geçici bir durak yeri olarak 
kaldığı sürece Ortaçağda Avrupa şehirlerinin 

ekonomik açıdan önemli bir fonksiyonları 

olmamıştır. 

Şehirlerin bu durumunun değişerek birer 
değişim ve imalat yeri haline gelmesine 
aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur? 

Al Gezginci tüccarların ve esnafın malları ve 
hizmetlerini sattıkları ticaret merkezi olması 

Bl 11. yüzyıldan itibaren gezginci tüccarların 

ve esnafın Avrupa şehirlerine yerleşmesi 
cı Mevcut teknoloji ve üretkenlik düzeyinin 

artması 

OL Kırsal bölgelerden nüfus göçünün artarak 
bu merkezlerde toplanması 

El Salgın hastalıkların tahripkar etkilerinin 
ortadan kalkması 

14. Avrupa'da 14. yüzyıl boyunca nüfusun 
azalması aşağıdaki sonuçlardan hangisini 
doğurmuştur? 

Al Üretimin ve ihracatın artması 
B) Savaş ekonomisi içine girilmesi 
cı Mali nedenlere bağlı krizin ortaya çıkması 
OL Bölgeler itibariyle ekonomik gelişmenin 

farklılık göstermesi 
E) Talebin ve üretimin düşmesi 

15. 14. yüzyılın ortasındaki büyük nüfus kırımı, 

üretimin iki temel faktörünün nisbi kıtlık 

durumlarını çarpıcı biçimde değiştirdi, işgücünün 
%25 oranında azalması, onu nisbi olarak 
yetersiz hale getirdi. 

Bunun sonucunda, aşağıdakilerden hangisi 
malikanelerdeki köylülerin talepleri arasında 
.LL!!! almaz? 

Al Yüksek ücretler istemek 
Bl Ekim alanlarını daraltmak 
C) Düşük kiralar teklif etmek 
OL Angaryaların nakdi ödemelere 

talep etmek 
El Kendi şartlarını hakim kılmak 

A 

çevrilmesini 

12 

16. i. 
ii. 
III. 

imalat sanayi 
Dokuma sanayi 
Demir ve madeni eşya sanayileri 

A 

Avrupa'da Ortaçağ'ın sonlarında sanayi 
tamamıyla kırsal bir olay haline gelmedi ve hatta 
bazı sanayi dalları, kırsal kesimde faaliyet 
gösteren esnafın rekabetiyle hiç karşılaşmadı. 

Buna göre yukarıdaki sanayi dallarından 

hangileri kırsal bölgelere yayılmıştır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız II 
cı i ve ii 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

17. Aşağıdakilerden hangisi 12. yüzyılda hala 
Batı'nın Doğu'ya ihraç ettikleri arasında .LL!!! 
almaz? 

A) Katran 
B) Demir 
cı Köle 
D) Kereste 
E) Mamul mallar 

18. i. Modern çağın başları nda coğrafi keşiflerin 

gerçekleşmesi 

ii. Ekonomik, askeri, politik genişleme ve 
yayılma 

III. Ürelimin mekan ikleşlirilmesi 

Yukarıdakilerden hangileri Avrupa'nın 

Ortaçağ'da teknik alanda kazandığı 

üstünlüğün en belirgin sonuçlarıdır? 

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

19. 16. yüzyılın ortasında Avrupa'nın !!..!!. önde 
gelen ekonomik güçleri aşağıdakilerden 

hangisinde birlikte verilmiştir? 

A) ispanya, italya 
B) Portekiz, italya 
C) Fransa, italya 
D) ispanya, Fransa 
E) ispanya, Portekiz 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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20. 16. yüzyılda Avrupa'nın .!ill. ~ 
imparatorluğu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ispanya 
B) ingiltere 
c) Hollanda 
D) Belçika 
E) Fransa 

21. Güç kaynağı olarak buharlı motorların 

kullanılmaya başlaması sınai teşebbüslerinin 
nehir kenarına kurulması zorunluluğunu ortadan 
kaldırmıştı. 

Bu duruma göre, 18. yüzyılda ingiltere'de 
sanayinin yerini tayin eden temel faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Demirin kok kömürü ile eritme metodunun 
gelişmesi 

B) Sınai teşebbüslerin yakınında kömür 
madeninin bulunması 

C) Üretimin geniş ölçüde coğrafi olarak yer 
değiştirmesi 

D) Kimyasal enerjinin, mekanik enerjiye 
dönüştürülmesi 

E) Madeni parçalar imalatının kolaylaştırılması 

22. ı. 17, yüzyıl başında ortalama 22430 parça 
yünlü kumaş imal eden Venedik, yüzyılın 

sonunda 2640 parça üretmeye başladı. 
ıı. Milan'da 1600'de ipek tezgah sayısı 3000 

iken, 1635'de 600'e ve 1711 'de 350'ye 
düştü, 

ııı. 17, yüzyıl başında Türk pazarlarına ihraç 
ettikleri 50000 parça dokuma, yüzyılın 

sonunda 5000'e düştü, 

Yukarıdakilerden hangileri italya'nın 
ekonomik gerilemesinde, her şehirde bütün 
üretim alanlarında görülen düşüşe örnek 
olarak verilebilir? 

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

A 13 

A 
23. 17. yüzyılda Hollanda ekonomisinin .!ill. 

dinamik ve görkemli sektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Dış ticaret 
B) Tarım 

C) imalat 
D) Madencilik 
E) Tekstil 

24. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının 

sonuçlarından biri değildir? 

A) Sürekli teknolojik değişmenin bir kural haline 
gelmesi 

B) Batı dünyasının bir şehir toplumu haline 
gelmesi 

C) Batı dünyasının geçmişte benzeri olmayan 
bir hayat seviyesine ulaşması 

D) Tipik üretim biriminin daralması ve şahsi 

esaslı olması 
E) Batı dünyasında tarımın hakim ekonomik 

faaliyet olmaktan çıkması 

25. ı. Daha ince ve sağlam iplik yapımını mümkün 
kılması 

ıı. Buhar gücüyle çalıştırılmaya 

başlanmasından sonra pamuk ipliği 

yapımının temel aracı olması 
ııı. Pamuk ipliği fabrikalarında daha ucuz 

olduğu için erkek işçilerin istihdamının 

artırılması 

Yukarıdakilerden hangileri 1774 ile 1779 
yılları arasında icat edilen çıkrık makinesinin 
getirdiği yeniliklerdir? 

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

izleyen sayfaya geçiniz. 
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26. ı. Tarımsal prodüktivitenin yükselmesi 
ıı. Tahıl ihracatının artması 

ııı. Ekim alanlarının genişlemesi 

Yukarıdakilerden hangileri 19. yüzyılda 

yiyecek kaynaklarını zenginleştirerek nüfus 
artışı önündeki engelleri kaldırmıştır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız III 
CL i ve II 
Dl i ve III 
El ii ve III 

27. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda 
demiryolu inşasının sonuçlarından biri 
değildir? 

Al Yükte hafif mallar ve insanların taşıma 

maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen uzak 
yerlere ulaşımın kolay sağlanması 

Bl Kömür, buğday, demir cevheri gibi hacimli 
ve ağır malların ucuz ve hızlı olarak 
taşınmasının mümkün olması 

C) Daha önce kısmen işletilen demir ve kömür 
alanlarının zengin sanayi merkezleri olması 

D) Ticari tarımın yaygınlaşması 
El Çok uzak köylerin bile şehir pazarlarına mal 

taşıyabilmesi 

28. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda bilimin 
etkilediği teknik gelişme yaşanan alanlardan 
biri değildir? 

A) Kereste 
B) Metalürji 
C) Enerji üretimi 
Dl Gıda 
E) Tarım 

29. 20. yüzyıl Avrupası dışında dünyanın diğer 

bölgelerinde büyük bölümü ii. Dünya 
Savaşı'ndan sonra gerçekleşen hızlı nüfus 
artışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ölüm oranlarının düşmesi 
B) Genç nüfusun artması 
c) Orta yaş nüfusunun çocuk sahibi olma 

isteğinin artması 
Dl Devletin yeni doğan her çocuğa ilave ücret 

ödemesi 
El Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması 

A 14 

A 
30. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Batı 

ülkelerinde tarımda verimin artmasının 

nedenlerinden biri değildir? 

Al Bilimsel gübreleme teknikleri 
Bl insan gücü kullanımı 
CL Besicilik 
Dl Zararlı böceklerle mücadele 
El Tohum seçimi 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com

