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1. Tarım inkılabı öncesi nde dünya nüfusunun 
ulaşabileceği il!. üst sınır aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al 10milyon 
Bl 20 milyon 
C) 1 milyon 
D) 500 bin 
E) 100 bin 

2. Çekirdek alan teorisine göre tarım ilk kez 
dünyanın hangi bölgesinde ortaya çıkmıştır? 

A) Orta Amerika 
Bl Kuzey Afrika 
CL Kuzey Çin 
Dl Güney Rusya 
E) Filistin ve çevresi 

3. Aşağıdakilerden hangisi Tarım inkıliibı'nın 
sonuçlarından biri değildir? 

A) Avcılık ve toplayıeılığın yerini çiftçiliğin alması 
B) Nüfus artışı 
CL Göçebe hayat tarzının yaygınlaşması 
Dl Mülkiyet fikrinin doğuşu 
El Şehirlerin gelişmesi 

4. Doğal kaynaklardan istifadeyi yalnız grup ve 
kabilenin üyelerine tahsis eden mülkiyet 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kamusal mülkiyet 
Bl Özel mülkiyet 
CL Klasik mülkiyet 
D) Komünal mülkiyet 
E) Geleneksel mülkiyet 

5. ABD 'de Harvard Üniversitesi'nde Sir William 
J.Ashley için özelolarak ve dünyada ilk kez 
iktisat tarihi kürsüsü kaç yılında 
kurul m uştur? 

A) 1892 
B) 1881 
C) 1800 
Dl 1790 
El 1776 

6. Son buz çağındaki iklim 
nedeniyle 
aşağıdakilerden 

verilmiştir? 

kuraklaşan 

hangisinde 

Al Yakındoğu ve Güney Afrika 
Bl Uzakdoğu ve Kuzey Afrika 
CL Uzakdoğu ve Güney Afrika 

kötüleşmesi 
bölgeler 

birlikte 

D) Yakındoğu ve Güneydoğu Afrika 
E) Yakındoğu ve Kuzey Afrika 
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7. Aşağıdakilerden hangisi MÖ 6 000 ile 3 000 
yılları arasında ortaya çıkan teknik 
ilerlemelerden biri değildir? 

Al Hayvan gücünden yararlanılması 
Bl Çömlekçi tekerleğinin bulunması 
C) Yelkenli gemilerin ortaya çıkması 
D) Bakırın eritilmesi ve dökülmesi 
E) Ağır sabanın bulunması 

8. Aşağıdakilerden hangisi neolitikzamanlardaki 
keşiflerden biri değildir? 

Al Taşların cilalanması 
Bl Toprakların nadasa bırakılması 
CL Ekmek yapılmaması 
D) Çanak çömlek imali yapılması 
El Dokuma yapılması 

9. Aşağıdakilerden hangisi Sümer ekonomisinin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Ticarı koloniler oluşturulması 
B) Hukuk kurallarının gelişmiş ticarı ilişkilere 

temelolabilecek karmaşık bir düzeye 
ulaşması 

cı Ticaretin devlet tekelinde olması 
D) Uzak mesafeli ticaretin önem kazanması 
E) Gümüşün değişim aracı ve değer ölçüsü 

olarak kullanılması 

10. Aşağıdakilerden hangisi Yunan ekonomisi ni n 
özelliklerinden biri değildir? 

Al Para ekonomisinin yaygınlaşması 
B) Zeytinyağı ve şarabı n ithalatın ana kalemleri 

olması 
C) Başlangıçta çiftçilik ve hayvancılığın toprak 

kullanımının ana şekilleri olması 
Dl Denizin ana ulaşım yolu olması 
E) MÖ 800-500 yılları arasında ihtisaslaşma ve 

i şböl üm ünün artması 

11. Aşağıdakilerden 
lati fundia'lar ının 
değildir? 

hangisi 
özelli kler i n den 

A) Köylülerin toprağa bagı olması 
B) Büyük tarım işletmeleri olması 
CL Piyasaya dönük üretim yapılması 
D) Kar amaçlı üretim yapılması 
E) işgücünün köleler tarafından sağlanması 

Roma 
biri 
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12. Aşağıdaki ler den hangi si Roma ekonomi si ni n 
çöküş dönemi nde uygulanan ekonomi k 
tedbirlerden biri değildir? 

Al Köylüyetoprak dağıtılması 
Bl Vergilerin artırılması 
CL Paranın ayarı ile oynanması 
Dl Vergilerin urun veya hizmet şeklinde 

toplanmaya başlanması 
El Fiyat ve ücret kontrolleri ne başvurul m ası 

13. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa 
serfinin özelliklerinden biri değildir? 

Al Miras bırakma haklarının olmaması 
Bl Toprağa bağlı olması 

CL Angarya yükümlülüğünün olması 
Dl Malikane mahkemesinde yargılanması 
El Evlenme haklarının kısıtlı olması 

14. Aşağıdakilerden hangisi Erken Ortaçağ 

Avrupa ekonomisinin özelliklerinden biri 
değildir? 

Al Ekonomik durgunluğun baş göstermesi 
Bl Üretimin malikanelerdetoplanması 
CL Para olarak gümüşün altının yerini alması 
Dl Dış ticaret açığının büyümesi 
El Akdeniz ticaretinin gerilemesi 

15. Aşağıdakilerden hangisi açık tarla 
sisteminde lord ve köylülerin paylarını 

oluşturan çizgilerin tarlalar arasında dağılmış 
bir halde bulunmasının bir nedeni olabilir? 

Al Mülkiyet fikrinin olmaması 
Bl ikili tarla rotasyonunun uygulanması 
CL Ağır saban teknolojisine uygun olması 
Dl Üçlü tarla rotasyonunun uygulanması 
El Tek bir merkezi tarlada üretim yapmanın 

riskini önlemeyi amaçlayan bir sigorta 
sistemi olması 

16. Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ 

Avr upa tarımının özelli kleri nden 
değildir? 

Kuzey 
biri 

Al Tarımsal faaliyetin ortaklaşa yürütülmesi 
Bl Tek tip ürün tarımı yapılması 
CL ileri düzeyde ihtisaslaşm ıŞ olması 
Dl Yeniliğe kapalı olması 

El Üretim kararlarının geleneklere bağlı 
alınması 

A 
olarak 
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17. Aşağıdakilerden hangisi demir ve kömür gibi 

iki önemli madenin bulunduğu başlıca 

kaynaklardan biri değildir? 

Al Kuzey Fransa 
Bl ingiliz adalarının merkezi 
cı Orta Ren 
Dl Japon adaları 
El Belçika 

18. Ortaçağ'da Kuzey Avrupa'da tarlaların büyük 
parçalar halinde düzenlenmesinin ekonomik 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ölçek ekonomisinden yararlanılabilmesidir. 
Bl Hayvanların serbestçe otlayabi Imesidi r. 
CL Toprağın daha kolay sürülebilmesidir. 
Dl Ulaşımın daha kolayolmasıdır. 
El Toprağın daha kolay sulanabilmesidir. 

19. Aşağıdakilerden hangisi ileri Ortaçağ Avrupa 
nüfusunun özellikleri arasında~almaz? 

Al Evlenmeyaşının ileri olması 
Bl Genç bir nüfus olması 
CL Ölüm oranının yüksek olması 
Dl Doğum oranının yüksek olması 
El Ölüm oranının doğum oranından belirgin 

şekilde yüksek olması 

20. Aşağıdakilerden hangisi ileri Ortaçağ Avrupa 
şehirlerinin özellikleri arasında~almaz? 

Al Kırsal kesimden ayrı ve bağımsız olması 
Bl Tüccarın ve esnafın sosyalolarak üstün bir 

mevkiye sahip olması 
CL Bir bölümü eski Roma yerleşim merkezleri 

üzerinde kurulması 
Dl Oldukça küçük nüfuslu yerleşim yerleri olması 
El Şehir nüfuslarının büyüme nedeninin doğal 

olması 

21. Aşağıdakilerden hangisi ileri 
Avrupasın'da yaygınlaşan 

yenilikler arasında :t!L almaz? 

A) Yeni at koşum sistemi 
Bl Ağır saban 
cı ikili tarla rostasyonu 
Dl Dikey tezgah 
E) Çivili at naiı 

Ortaçağ 

teknolojik 

22. Aşağıdakilerden hangisi üçlü tarla 
rotasyonunun avantajlarından biri değildir? 

Al Üretimi artırması 
Bl Çapraz sürüm ihtiyacını ortadan kaldırması 
CL Daha zengin bir beslenme rejimi sağlaması 
Dl Sürüm işlemlerinin yıl içinde daha düzenli 

dağılması 
El Kıtlık riskini azaltması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ 

Avrupa'sında teşebbüs alanında ortaya çıkan 
deği şmeler ar asında ~ almaz? 

Al Panayırların düzenlenmesi 
Bl imtiyazlı anonim şirketlerin doğuşu 
CL Kumpanyaların doğuşu 

D) Commenda'nınyaygınlaşması 
El Ticaret sicilierinin doğuşu 

24. i. 
ii. 

Avrupa nüfusu daima genç bir nüfustu 
10 ve 13. yüzyıla kadar süren artışlara 

rağmen Avrupa nüfusu nispeten azdı 
iii. Evlilik yaşı oldukça erkendi 

Yukarıdakilerden hangileri Ortaçağ 

döneminde Avrupa nüfusunun özellikleridir? 

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

25. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ'daki 

ekonomik krizin nedenleri arasında ~ 

almaz? 

A) Genişlemenin optimal noktasına varılmış 

olması 
Bl iklim kötüleşmesi 
CL Kaynakların ağır vergiler ve borçlanma 

yoluyla ekonomiden çekilmesi 
Dl Nüfus artışı 
El Yüzyıl Savaşları 

26. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ Avrupa 
tarımının özellikleri arasında LL2r. almaz? 

A) Köylü isyanları 
Bl Ekili alanların çayırlara dönüşmesi 
CL Kiraların para ödemelerine çevrilmesi 
Dl işgücünün nisbi olarak yetersiz hale gelmesi 
El Ortalama köylü işletmelerinin büyümesi 

27. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ'ın sonlarında 
imalat faaliyetlerinin şehirlerden kırlara 

doğru kaymasının nedenlerinden biri 
değildir? 

Al Sanayi ürünlerine olan kırsal talebin artmış 

olması 
Bl Şehir sanayilerinin talep değişikliklerine karşı 

yeterli esnekliği gösterememesi 
CL SU gücü ile çalışan makinelerin sanayide 

kullanılmaya başlaması 

Dl Kırsal sanayinin daha az kontrol altında olması 
El işgücünün kırsal bölgelerde daha ucuz olması 

A 12 

A 
28. Geç Ortaçağ'daki iktisadi krizi iklim 

kötüleşmesine bağlayan açıklamaya 

yöneltilen en önemli itiraz aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al iklim kötüleşmesinin bir iktisadı kriz nedeni 
olmaması 

B) iklim kötüleşmesinin tüm bölgeleri 
kapsamaması 

cı Tarımsal daralmanın iklim değişikliklerinden 
önce başlamış olması 

D) iklim kötüleşmesine ilişkin verilerin yanlış 

değerlendirilmesi 

El Tarihi verilerin iklim kötü leşmesin i 
doğrulamaması 

29. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ'da artan 
işgucu maliyetleri karşısında lordların 

başvurdukları tedbirlerden biri değildir? 

Al Fiyatlar ve ücretlerdeki yükselmelerin kontrol 
edilmesi 

Bl Ekili alanların çayırlara dönüştürülmesi 
CL Bağcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması 
Dl Toprak kiralarının yükseltilmesi 
El Nakdi ödemelerden vazgeçilerek angaryaların 

artırılması 

30. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ'da Doğu 
Avrupa'da lordların üretim ve taşıma 

maliyetlerini en aza indirmek amacıyla 

başvurdukları tedbirlerden biri değildir? 

Al Büyük çiftliklerin yeniden kurulması 
Bl Serfliğin yeniden canlandırılması 
C) Angaryaların ağırlaştırılması 

Dl Açık tarla sisteminin tasfiye edilmesi 
El Küçük işletmelerin köylülerden geri alınması 
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