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1.Avrupa Devletleri Fransız İhtilali'ni başlangıçta iç 
mesele olarak değerlendirmiş ve Fransa'daki bu iç 
meseleye müdahale etmemişlerdir. Buna göre; I. ihtilalin, 
başlarda tam olarak kavranamadığı 
II. ihtilal düşüncelerinin ilk başta Avrupa'yı etkilemediği 
III. Avrupa Devletleri'nin başlangıçta Fransız İhtilali'ne 

kayıtsız kaldığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
2. 

Osmanlı padişahları gümrük gelirlerinde yaşanan düşüşü 
engellemek ve Akdeniz ticaretine yeniden canlılık 
kazandırabilmek amacıyla Avrupa Devletleri'ne vermiş    
Jolduğu kapitülasyonları daha da genişletmişlerdir.     

 
Yukarıdaki açıklama, Avrupa'da meydana gelen  
hangi gelişmenin Osmanlı ekonomisini olumsuz 
et-  
kilediğini kanıtlamaktadır?  

 
A) Coğrafi Keşifler 
B) Sanayi İnkılâbı 
C) 1830 İhtilalleri 
D) Fransız İhtilali 
E) Sömürgecilik faaliyetleri 

3.   Avrupa'da Sanayi Devrimi'nin meydana gelmesindeki en 
önemli iki etken, bilgi ve sermaye olmuştur. Buna 
göre; I. zengin ülkelerin sanayi alanında gelişebileceği 
II. bilgi ve sermayenin, teknolojinin gelişmesini sağ 

ladığı 
III. Sanayi Devrimi için bilginin, sermayeden daha 

önce geldiği 
yargılarından hangilerine ulaşılır? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
4.Coğrafi Keşifler'le birlikte Avrupa Devletleri büyük 
sömürgeler ele geçirmişler ve buralardaki kaynaklan uzun 
süre kullanmışlardır. 
Bu durumun aşağidakilerden hangisine neden olduğu 
savunulabilir? 
A) Sömürgeci devletlerde sermaye birikimi oluşmasına 
B) Akdeniz ticaretinin yeniden canlanmasına 
C) Avrupa'da milliyetçilik ayaklanmalarının artmasına 
D) Sömürgelerde ekonomik canlanma yaşanmasına 
E) Ulusal devletlerin kurulmasına 
Sanayi Devrimi ile birlikte, açılan fabrikalar için bol miktarda 
ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Bu ihtiyacın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu ileri 
sürülebilir? 
A) Derebeylerin ortadan kalkmasına 
B) Yeni fabrikaların açılmasına 
C) İşçi sınıfının güç kazanmasına 
D) Sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazanmasına 
E) Yeni devletler kurulmasına 

D) I ve III E) I, II ve III 
Sanayi Devrimi sonucunda işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. İşsizlik 
ortamını iyi değerlendiren fabrika sahipleri, yanlarında 
çalıştırdıkları işçilere çok ağır çalışma şartları koymuşlardır. Bu 
durum işçi haklarını gündeme getirmiş ve Sosyalizm 
düşüncesinin doğmasına sebep olmuştur. Buna göre; 
I. Sanayi İnkılabı'nın yeni sorunlar doğurduğu II. Sanayi 

İnkılabı'yla birlikte, bazı çevrelerin kişisel 
çıkarlar sonucunda kazançlar elde ettikleri III. Sanayi 

İnkılabı'nın yeni fikir akımlarının doğmasına 
sebep olduğu 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 
 
 
7.   Fransız İhtilali'nin; 

I. milliyetçilik düşüncesini getirmesi 
II. ulus iradesini öngörmesi 

III. adalet kavramını güncelleştirmesi 
IV. parlamentonun kurulmasını sağlaması 
sonuçlarından hangileri, monarşik devlet düzenini 
tehlikeye sokmuştur? 
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV 

D) III ve IV E) I ve IV 
8. Fransız İhtilali toplumları siyasi, ekonomik ve sosyal 

yönden etkilemiş olduğu için evrensel bir olay olarak 
kabul edilir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 
A) İhtilalin, toplumların yaşamlarında köklü değişiklik 

ler oluşturduğunun 
B) İhtilalin, toplumları ekonomik yönden pek etkilemediği 

nin 
C) İhtilalin, toplumlararası etkileşimi artırdığının 
D) İhtilalin Avrupa'da savaşlara yol açtığının 
E) İhtilalin İslam toplumlarını etkilemekten uzak ol 

duğunun 
9.   Fransız İhtilali'nin; 

I. krallık yönetiminin halka baskı uygulaması 
II. halkın ekonomik olarak çok kötü durumda olması 
III. aydınların halkı aydınlatmaya çalışması 
IV. burjuvaların yönetimde etkili olmak istemesi 
gibi nedenlerinin hangileri bu ihtilalin siyasi nedenleri 
bulunduğuna kanıttır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV 

D) III ve IV E) I ve III 
10. Fransız İhtilali esnasında Avrupa Devletleri duruma 

müdahale etmemiş ve ihtilali, Fransa'nın bir iç meselesi 
olarak görmüşlerdir. Ancak, bir süre sonra Avrupa 
Devletleri, ihtilalin fikirlerini yaymaya çalışan Fransa'ya 
karşı cephe almışlardır. 
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir? 
A) İhtilal ile Fransız ekonomisinin bozulması 
B) İhtilalin oluşumu sırasında çok kan dökülmesi 
C) İhtilalin monarşi yönetimlerini tehdit etmesi 
D) Burjuvaların halka destek vermesi 
E) Napolyon'un önemli bir devlet adamı haline gelmesi 

 
11. Sanayi Devrimi, Avrupa'nın her alanda gelişmesini 
sağlamış ve günümüz uygarlığının oluşmasında önemli bir 
etken olmuştur. Buna göre; 

I. sömürgeciliği hızlandırması 
II. ham madde ve pazar ihtiyacını doğurması 
III. ulusal egemenliği pekiştirmesi 
yargılarından hangileri Sanayi Devrimi'nin sonuç-
larından değildir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I ve III 
12. Fransız İhtilali'nin meydana gelmesinde, Fransız aydın-

larının monarşi düzenine karşı yayımlamış oldukları 
eserler son derece etkili olmuştur. Bu durum, halkın 



mevcut düzene ayaklanmasını körükleyen etkendir. 
Buna göre; 
I. aydınların ihtilal fikirlerini halka aşıladığı II. aydınların 
halkın bilinçlenmesini sağladığı III. aydınların, ulusal 
devletlerin kurulmasını öngördüğü 
yargılarından hangileri söylenemez? 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III 

D) I ve II E) I ve III 
13. Fransız İhtilali'nin çıkmasında; 

- halkın yönetimde söz sahibi olmaması 
- halkın çeşitli sosyal sınıflara ayrılmış olması gibi o- 
laylar son derece etkili olmuştur. 
Bu sebepler dikkate alındığında Fransız İhtilali ile; 
I. ulusal egemenlik II. laiklik III. eşitlik 
gibi düşüncelerden hangilerinin amaçlandığı söylene-
bilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
14. Avrupa tarihinin çeşitli dönemlerinde meydana ge-

len; 
- Kavimler Göçü'yle Roma İmparatorluğu'nun çökmesi 
ve feodal düzenin oluşması 

- Haçlı Seferleri'nden sonra feodal düzenin zayıflaması 
ve krallıkların güçlenmesi 

- Fransız İhtilali'nden sonra imparatorluk ve krallık 
düzenlerinin zayıflaması 

gibi gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Kavimler Göçü'yle merkezi kralhklann zayıfladığı 
B) Haçlı Seferleri'yle ulusal devletlerin kurulduğu 
C) Fransız İhtilali'nin çok uluslu ve monarşik devletlere 

zarar verdiği 
D) Haçlı Seferleri'nin Avrupa'daki siyasal düzeni etki 

lediği 
E) Haçlı Seferleri'yle merkeziyetçiliğin güçlendiği 

15. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda kolonilere yardım 
eden Fransa, bu yardımın karşılığını çok ağır ödemiş ve 
ihtilalle tanışmıştır. Buna göre; 
I. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nm Fransız İhtilali'ni 

etkilediği 
II. Fransız İhtilali'nin evrensel sonuçlar getirdiği 
III. sömürgecilik politikalarına son verildiği 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IH 

D) I ve II E) I, II ve III 
16. 1848 İhtilalleri sonucunda Avrupa'da işçilere yeni 

haklar tanınmış, İtalya ve Almanya gibi devletler kurulmuş 
ve birçok ülkede vatandaşlara anayasal haklar ta-
nınmıştır. Buna göre; I. Avrupa'da sosyal devlet 
anlayışı güçlenmiştir, 
II. Avrupa'nın siyasi haritasında değişiklikler olmuştur, 
III. Avrupa'da ekonomik sorunlar Endüstri Devrimi'yle 

son bulmuştur. 
gibi yorumların hangileri yapılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) II ve III 
17. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Avrupa'da bilimsel alanda 

önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, 
yeraltı ve yerüstü kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi 
sonucunu doğurmuştur. Böylece buharla çalışan gemi, 
lokomotif, dokuma fabrikası, telefon gibi icatlar gerçek-
leştirilmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Sanayi alanında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

B) İnsan hayatını kolaylaştıran icatlar gerçekleştirilmiştir. 
C) İnsan emeği tamamen ortadan kalkmıştır. 
D) Bilimsel çalışmalar, icatların gerçekleştirilmesini 

sağlamıştır. 
E) Yeraltı kaynaklarıyla birlikte insan gücünün önemi 

azalmıştır. 
18. Endüstri Devrimi, insan yaşamını kolaylaştırıcı pek çok 

makinenin icadıyla beraber bazı sorunlara da yol 
açmıştır. 
Buna göre Endüstri Devrimi'nin; I. ham madde 
ve pazar ihtiyacını doğurması 

II. teknolojik yenilikleri ortaya çıkarması 
III. işçi sınıfını ortaya çıkarması 
sonuçlarından hangileri devletlerarası savaşların 
kaçınılmaz olmasına neden olmuştur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) I, II ve III 
 


