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1.

2.

3. Türk milleti içinde bulunduğu bütün olumsuzluklara rağmen Tekâlif-i Milliye Emirlerini yerine getirerek fedakârlığın 
tarihteki en güzel örneklerinden birini vermiştir. Türk halkı aynı duygu, düşünce ve ortak hedefler doğrultusunda 
hareket ederek ordusunun silah, cephane, yiyecek ve kıyafet ihtiyacını karşılamak için seferber oldu.

Bu açıklamalar göre Türk halkı için :
I.
II.
III.
IV.

Büyük bir dayanışma içindedir.
Sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir.
Kurtuluş için ordusuna büyük destek vermiştir.
Maddi çıkar beklentisiyle hareket etmektedir.

yorumlarından hangisi yapılamaz?

A)
C)

I
III

B)
D)

II
IV

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitim birliği yoktu. Yabancılar ve azınlıklar ülkenin her tarafında çok sayıda okul 
açmışlardı. Ülkedeki devlet okulları Maarif Vekâletine bağlıydı. Medreseler Evkaf ve Şeriye Vekâleti tarafından yö-
netiliyordu. Azınlık ve yabancıların açtığı okullar, bağlı oldukları ülke ya da azınlık grubunun çıkarlarına göre faaliyet 
yürütüyorlardı. Okullarda müfredat  birliği yoktu. Her okul kendi amaçları doğrultusunda kendi usullerine göre eğitim 
yapıyorlardı
Yukarıdaki açıklamaya göre Osmanlı eğitim sisteminin yaşadığı sorunlarla ilgili hangi yargıya ulaşılamaz?

A)
B)
C)
D)

Osmanlı eğitim sisteminde birlik sağlanamamıştır.
Azınlık ve yabancıların açtığı okullarda isyanları destekleyici eğitimler verilmiştir.
Dünya görüşleri ve fikirleri uyuşmayan nesiller yetişmiştir.
Devlet eğitim kurumları üzerinde denetimi sağlamıştır.

Çanakkale savaşları sonucunda İtilaf Devletleri ağır kayıplar vererek geri çekildiler. Osmanlı Devleti’ni savaş dışı 
bırakma planları boşa çıktı. Rusya’ya yardım ulaşmadı. Bu durum savaşın uzamasına, yeni devletlerin savaşa gir-
mesine neden oldu. Boğaz’ın geçilmemesi nedeniyle yardım alamayan Rusya’da Bolşevik İhtilali çıktı, çarlık rejimi 
yıkıldı. 1917’de yeni yönetim Rusya’nın savaştan çekildiğini ilan etti.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının bir sonucu değildir?

A)
B)
C)
D)

I. Dünya Savaşı’ndaki kayıplar daha da artmıştır.
Savaş daha da geniş alana yayıldı.
Almanya bir süreliğine rahatladı
İtilaf Devletleri barış arayışına girdiler.

4. Türkiye Cumhuriyeti’nde kısa sürede yaşanan büyük değişimler, siyasal ve toplumsal alanda bir takım tepkileri ve 
tehditleri de beraberinde getirmiştir. Cumhuriyetin karşısında bulduğu tehditler daha çok ülke içerisinden kaynakla-
nıyordu.

Aşağıdakilerden hangisi iç tehditlerin amaçları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)

Her türlü yeniliği yok etmek
Milli iradeyi gerçekleştirmek
Toplumun geri kalmasını sağlamak
Toplum üzerinde nüfuz oluşturmak 
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5. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayı Milliye’nin ortaya çıkmasında etkili olan nedenlerden değildir?

A)
C)

Osmanlı Ordusu’nun terhis edilmesi
Halkın bağımsız yaşama isteği

6. Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda: O, “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve 
gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz.” diye cevap vermiştir.

Parçada soruya göre, Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A)
C)

İleriye dönük olması
Akılcı davranışlar göstermesi

7. Amasya Genelgei’nde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır.” sözüyle 
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A)
C)

Mebusan Meclisinin kapatılması
Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi

8. İtilaf Devletleri ile TBMM Hükümeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre;
• Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya son verilecek,
• İstanbul ve Boğazlar, Türk mülkü idaresine teslim olunacaktır.

Bu kararlara göre Ateşkes hakkında;
I.
II.
III.

Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını tamamlamıştır.
Esas barışın şartlarını belirlemiştir.
İtilaf Devletleri’nin, TBMM Hükümetinin varlığını tanımasını sağlamıştır.

yorumlarından hangisi yapılabilir?
A)
C)

I ve II
II ve III

B)
D)

I ve III
I, II ve III

9. İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a sardırdı. Osmanlı Devleti, Trablusgarp’a ordu veya donanma 
gönderebilecek durumda değildi. Savaş başlayınca bölgeye içinde Mustafa Kemal’in de bulunduğu bir grup genç ve 
gönüllü Osmanlı subayı gönderildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı 
mücadeler verdiler.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)

Osmanlı Devleti’nin ordu ve donanmasının yetersizliğine
Osmanlı Deleti’nin işgal karşısında tepkisiz kaldığına
İtalya’nın yayılmacı bir politika izlediğine
Subayların teşkilatçı yeteneğine

B)
D)

İşgallere karşı padişahın tepkisiz kalması
İttihat ve Terakki Fırkası’nın yönetimden çekilmesi

B)
D)

Özgürlük düşkünü olması
Vatanını çok sevmesi

B)
D)

Azınlıklara yeni haklar verilmesi
Kurtuluş Savaşı’nı kimlerin yapacağı

10. Amasya Genelge’sinin “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesinde göre 
Kurtuluş Savaşı’nın, aşağıdakilerden hangisine dayanılarak yapılacağı vurgulanmıştır?

A)
C)

Ulusa
Ekonomiye

B)
D)

Orduya
Demokrasiye



CEVAP ANAHTARI

SORU NO. CEVAP

1 D

2 D

3 D

4 B

5 D

6 A

7 D

8 B

9 B

10 A


