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1.	 Osmanlı	 Devleti	 Avrupa’daki	 gelişmeleri	 ya-
kından	 takip	 edemediği	 için	 sanayisi	 gerilemiş,	
atölyeleri	 yavaş	 yavaş	 kapanmaya	 başlamıştı.	
Sanayisi	 gelişen	 birçok	 Avrupa	 ülkesi	 fabrika-
larında	 ürettikleri	 ve	 ucuza	mal	 ettikleri	 ürünle-
rini	 Osmanlı	 topraklarında	 satıyorlardı.	 Ayrıca	
bu	 ürünler	 yapılan	 anlaşmalarla	 gümrük	 vergisi	
ödenmeden	sınırlarımızdan	geçirildiğinden	ucu-
za	satılıyor,	yerli	sanayimiz	gittikçe	zayıflıyor	ve	
dışarıdan	aldığımız	borç	miktarı	artıyordu.	

	 Verilen	durumun	Osmanlı	Devleti’ni	öncelikle	
hangi	alanda	olumsuz	etkilemesi	beklenir?

 A)	Ekonomik		 	 B) Kültürel
 C) Sosyal		 	 	 D)	Siyasi

  

2.	 Mondros	Ateşkes	Antlaşması’nın	imzalanmasın-
dan	hemen	sonra;	
• İngilizler;	Musul,	Antep,	Urfa	ve	Maraş’ı	 işgal	
etmiş,	ayrıca	Afyon,	Eskişehir,	Samsun,	Merzi-
fon,	Batum	ve	İzmit’e	asker	çıkarmışlardır.

• Urfa,	Antep	ve	Maraş’ı	daha	sonra	Fransızlara	
bırakmışlardır.

• Fransızlar;	Adana	ve	çevresini	 işgal	etmişler-
dir.	İtalyanlar;	Antalya	ve	Konya	çevresini	işgal	
etmişlerdir.

	 Yapılan	bu	işgallerin	Osmanlı	Devleti’nin,

	 I.			Bağımsızlık
	 II.		Ülke	bütünlüğü
	 III.	Egemen	devlet	anlayışı

	 durumlarından	hangilerine	aykırı	bir	davranış	
olduğu	söylenebilir?

 A) Yalnız	II.		 	 B) I	ve	II.
 C) I	ve	III.		 	 	 D)	I,	II	ve	III.

3. Amasya	Genelgesinde	alınan

• 	Vatanın	bütünlüğü,	milletin	bağımsızlığı	teh-
likededir.

• 	Osmanlı	Hükûmeti	üzerine	aldığı	sorumlulu-
ğun	gereğini	yerine	getirememektedir.

• 	Milletin	bağımsızlığını,	yine	milletin	azim	ve	
kararı	kurtaracaktır.

	 kararlarla	 Türk	 milletine	 aşağıdaki	 çağrılar-
dan	hangisinin	yapıldığı	söylenemez?

 A) Padişaha	olan	bağlılığını	sürdürmesi
 B) Ulusal	bağımsızlığını	kazanması
 C) Ulusal	egemenliğini	eline	alması
	 D)	Vatanın	bütünlüğünü	sağlaması

 

4.	 Birinci	İnönü	Savaşı’nın	kazanılması	sonucunda	
Sovyetler	 Birliği	 ile	 Moskova	 Antlaşması	 imza-
landı.	Bu	antlaşmayla	Sovyetler	Birliği,	TBMM’yi	
tanıdı.

	 Verilen	bilgiye	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	
söylenebilir?

 A)	 		Misakımilli	Kararları	büyük	oranda	gerçekleş-
tirilmiştir.

 B)	 		Kazanılan	askeri	başarı,	dış	politikayı	olumlu	
etkilemiştir.

 C)	 		Siyasi	zaferler,	askeri	başarıların	kazanılma-
sını	sağlamıştır.

 D)	 		Doğu	sınırımız,	Misakımilli	Kararlarına	uygun	
olarak	çözüm	bulmuştur.	
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5.	 “Türkiye’nin	eğitim	ve	öğretim	siyasetini	her	de-
recesinde	tam	bir	açıklık	ve	hiçbir	tereddüde	yer	
vermeyen	 kesinlikle	 ifade	 etmek	 ve	 uygulamak	
gerekir.	Bu	siyaset	her	anlamıyla	millî	bir	nitelikte	
gösterilebilir.”

	 Mustafa	Kemal	 bu	 sözleriyle	 eğitimin	 aşağı-
daki	 niteliklerden	 öncelikle	 hangisine	 sahip	
olması	gerektiğini	vurgulamıştır?

 A)	Laik		 	 	 B) Ulusal
 C)	Bilimsel		 	 D)	Çağdaş

6.	 Atatürk	 yanındakilerle	 trene	 biniyor.	 Bir	müddet	
sonra	 her	 şeyden	 habersiz	 olan	 kondüktörA-
ta’nın	bulunduğu	kompartımana	geliyor.	Kafileyi	
görünce	çekilmek	istiyor.

	 Ata	hemen	sesleniyor;
	 -	 Vazifeni	 yap!	 (Yanındakileri	 göstererek)	 Bu	

efendilere	niçin	bilet	sormuyorsun?
	 Yanındakiler	cevap	verirler.
	 -	Paşam	biz	mebusuz.	Tren	bileti	almayız.	Para-

sız	seyahat	ederiz.
	 Ata	hayretle:
	 -	Bu	imtiyazı	hiç	beğenmedim,	der.

	 Yukarıdaki	metin	Atatürk	ilkelerinden	özellik-
le	hangisiyle	ilişkilendirilebilir?

 A) İnkılapçılık			 B) Halkçılık
 C) Milliyetçilik			 D)	Cumhuriyetçilik

7.	 “Bir	millet,	varlığı	ve	hakları	için	bütün	kuvvetiyle,	
bütün	 fikrî	 ve	maddi	 güçleriyle	 alakadar	 olmaz-
sa,	bir	millet	kendi	kuvvetine	dayanarak	varlığını	
ve	 bağımsızlığını	 temin	 etmezse,	 şunun	 bunun	
oyuncağı	olmaktan	kurtulamaz...	Bu	sebeple	teş-
kilatımızda	millî	 güçlerin	 etken	 ve	millî	 iradenin	
egemen	olması	esas	kabul	edilmiştir.Bugün	bü-
tün	cihanın	milletleri	yalnız	bir	egemenlik	tanırlar:	
Millî	egemenlik...”

ATATÜRK

	 Verilen	 paragrafta	 Atatürk	 aşağıdakilerden	
hangisinin	gerekliliğini	vurgulamıştır?

 A)	 		Milletin	devlet	yönetiminde	söz	sahibi	olması-
nın

 B)	 		Devlet	kurumlarını	laikleştirmenin
 C)	 		Din	ve	devlet	işlerinin	tek	bir	makamın	elinde	

toplanmasının
 D)	 		Ülkede	iki	ayrı	yönetimin	bulunmasının

     

8.	 Türk	 Medeni	 Kanunu’nun	 yürürlüğe	 girmesiyle	
ülkemizde	kadınlar	boşanma,	mirastan	pay	alma	
ve	 mahkemelerde	 tanıklık	 yapma	 konularında	
erkeklerle	eşit	hâle	geldi.	Ayrıca	erkeklerle	aynı	
işlerde	çalışma	hakkını	da	elde	ettiler.

	 Buna	göre,	Medeni	Kanun	ile	kadınların,

	 I.	Sosyal
	 II.	Siyasi
	 III.	Ekonomi
	 IV.	Hukuk
	 alanlarından	hangilerinde	kazanımlar	elde	et-

tikleri	savunulabilir?
 A)	I	ve	III.		 	 	 B) II	ve	IV.
 C)	III	ve	IV.		 	 D)	I,	III	ve	IV.
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9. Türkiye	Cumhuriyeti	Devleti	kurulduktan	son-
ra	ülkemizde	çok	partili	hayata	geçerek,

	 I.		 Milli	egemenliği	güçlendirmek
	 II.		 Demokrasiyi	geliştirmek

	III.		Farklı	fikirlerin	mecliste	temsil	edilmesini	sağ-
lamak

	 amaçlarından	hangisi	ya	da	hangilerinin	ger-
çekleştirilmek	istendiği	söylenebilir?

 A)	Yalnız	I.		 	 B) I	ve	II.
 C)	II	ve	III.			 	 D)	I,	II	ve	III.

     

10.	İtalya’nın	Habeşistan’a	saldırması	ve	Orta	Doğu	
üzerindeki	emelleri	bölge	devletlerinin	 iş	birliğini	
hızlandırdı.	Türkiye’nin	önderliğinde	İran,	Irak	ve	
Afganistan	 arasında	 8	 Temmuz	 1937	 tarihinde	
Sadabat	Paktı	imzalandı.

	 Buna	göre,	bölge	ülkeleri	Sadabat	Paktı’nı	im-
zalayarak	 aşağıdakilerden	 hangilerine	 karşı	
olduklarını	göstermişlerdir?

	 I.	Yayılmacı	politikalar
	 II.	Dostluk	ilişkilerini	geliştirme
	 III.	Sömürgeci	zihniyet

 A) Yalnız	I.			 	 B) I	ve	II.
 C) I	ve	III.		 	 	 D)	II	ve	III.


