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6. Aşağıdaki öğrencilerin söylediklerinin doğru olması 
durumunda ampuller “yeşil”, yanlış olması durumunda 
“kırmızı” yanmaktadır.

 I

II

Fransız İhtilali, çok uluslu devletle-
rin yıkılmasına zemin hazırlamıştır.

Coğrafi Keşifler ile sömürgecilik 
faaliyetleri başlamıştır.

 Buna göre, ampullerin renkleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A)

B)

C)

D)

I II

7. 
Yunanistan Mısır

Sırbistan Eflak

I II

III IV

 Yukarıda verilen devletlerden hangisi milliyetçik 
ayaklanmaları sonucu Osmanlı Devleti’nin elinden 
çıkan yerlerden birisi değildir?

 A) I   B) II  C) III  D) IV

8. 

Balkanlarda görülen azınlık ayaklan-
malarının Osmanlı Devleti’ne etkileri 
neler olmuştur?

 Sorusuna aşağıdakilerden  hangisi doğru cevap 
olamaz?

 A) Osmanlı Devleti büyük ölçüde toprak kaybına 
uğramıştır.

 B) Balkanlardan Anadolu’ya Türk göçü yaşanmıştır.

 C) Osmanlı Devleti’nden Müslüman nüfus gayri-
müslim nüfusa göre daha fazla olmuştur.

 D) Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinde artış olmuş-
tur.

9. Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı azınlık isyanlarını 
önlemek amacıyla Osmanlı Devleti yöneticileri ve 
aydınları tarafından pek çok fikir ortaya atıldı.

 Aşağıdakilerden hangisi bu fikirler doğrultusundan 
yapılan bir uygulama değildir?

 A) Tanzimat Fermanı’nın ilanı

 B) Kanuni Esasinin ilanı

 C) Divanı Hümayunun kaldırılması

 D) Meşrutiyetin ilanı

10. “Fransız İhtilali, dünya tarihinde yeni bir çağın başlan-
gıcı oldu. Avrupa’da, özellikle Fransa’da Orta Çağ’dan 
beri süregelen sosyal sınıflar sona erdi. ‘İnsan ve Va-
tandaş Hakları Bildirisi’ ilan edildi.”

 Yukarıdaki açıklamaya göre hangi yargıya ulaşı-
lamaz?

 A) Fransız İhtilali sorunları itibariyle evrensel bir 
olaydır.

 B) Avrupa’daki devletler eşitlik ilkesini kabul etmiştir.

 C) İnsan haklarına önem verilmiştir.

 D) Mutlak krallıklar güçlenmiştir.

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER / FRANSIZ İHTİLALİ2. Test
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1. Bir devletin, kendi ülkesinin sınırları dışında diğer mil-
letler üzerinde egemenlik kurarak yönetmesi, ekono-
mik, siyasi çıkarlar sağlanmasına sömürgecilik denir.

Avrupa’da özellikle 19 yy.da sanayinin hızla gelişme-
si üretimi arttırmıştır. Üretim arttıkça pazar ve ham
madde kaynağı karşısında ham madde sağlayacak
topraklar elde etme zorunluluğu başlamıştır. 19 ve 20.
yy başlarında denizcilik ve demir yolu taşımacılığının
hızla gelişmesi sömürgeciliğin yayılmasında etkili ol-
muştur.

Parçaya göre sömürgecilik ile ilgili olarak varıla-
bilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Sömürgeciliğin temel sebebi ekonomiktir.

B) Tren ve gemilerle hammaddeler Avrupa fabrika-
larına taşınmıştır.

C) Sömürgecilik Sanayi Devrimi ile başlamıştır.

D) Ham made arayışı yeni kaynakları ortaya çıkar-
mıştır.

2. XIX. yy.da Avrupa’yı sömürgeciliğe iten faktörlerden
birisi de sanayinin gelişmesi ile birlikte üretimdeki artış
olmuştur. Avrupa devletlerinin bu üretim fazlası olan
malları dağıtacak alanlar aramaya başlamaları hangi
sorunu ortaya çıkarmıştır?

Öğretmenin bu sorusuna hangi öğrencimiz doğru
cevap vermiştir?

A)
Ham madde

Pazar

İşsizlik

Ulaşım

Ali

Şule Ömer

Ferdi

C)

B)

D)

3. Coğrafi keşifler ve sonrasında başlayan sömürgecilik
sayesinde 16. yy.ın başından itibaren Avrupa’da bü-
yük sermaye birikimi oldu. Bu sermaye birikimi, tü-
ketim talebi ve refah ortamı aşağıdaki hangi geliş-
meye zemin hazırlamıştır?

A) Çevre sorunları B) Sendikacılık

C) Şehirlerde nüfus artışı D) Sanayi İnkılabı

4. 20. yy.ın başlarında dünyanın yüzde seksen beşine
yakını Avrupalı devletlerin sömürgesiydi. Sömürgeci
devletler sömürgelerinde demir yolları, limanlar inşa
etmişlerdi.

Bütün bu gelişmelerin sebebi olarak aşağıdakiler-
den hangisi gösterilebilir?

A) Ham madde ve sanayi maddelerini daha hızlı
ulaştırmak

B) Halkın ulaşım ihtiyacına cevap vermek

C) Ülkeyi ulaşım ağı ile kalkındırmak

D) Şehirlere limanlardan lojistik destek sağlamak

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

KONU TARAMA TESTİ

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ: SÖMÜRGECİLİK Kazanım No: 8i.1.1.

3.
Test
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5. Avrupa devletlerinin sömürge ülkeleri üzerindeki etki-
leri şunlardır:

 I. Bölge insanı köleleştirilerek özgür yaşam hakkı 
elinden alınmıştır.

 II. Doğal kaynaklar bölge halkı tarafından kullanıla-
mamıştır.

 III. Eğitim ve sağlık sektörleri geri kalmıştır.

 IV. Kendi dillerini ve kültürlerini unutmuşlardır.

 Yukarıda verilenlerden hangisi ekonomi ile igilli 
bir gelişmedir?

 A) I   B) II  C) III  D) IV

6. 
I. Dünya Savaş› sonunda ABD’nin 
sömürge alanlar›n›n genişlemesine 
s›cak bakmamas›n› sömürgeci 
devletleri yeni aray›şlara itmiştir.

 

 Bu açıklamaya göre sömürgeci devletler nasıl bir 
çözüm bulmuşlardır?

 

Kolonicilik faaliyetlerine yönelmişlerdir.

A)

Elif

Federasyon yönetimi kurmuşlardır.

B)

Okan

Totaliter yönetim oluşturmuşlardır.

C)

Aylin

Manda yönetimleri kurmuşlardır.

D)

Ufuk

7. Sanayi Devrimi’nin

 
I

II
III

Sendikaların
ortaya 
çıkması

Sömürgecilik 
yar›fl›n›n 
bafllamas›

‹flçi 
s›n›f›n›n 
ortaya 
ç›kmas›

 sonuçlarından hangilerinin doğrudan I. ve II. 
Dünya Savaşlarının ortaya çıkmasında etkili 
olduğu savunulabilir?

 A) Yaln›z I  B) Yaln›z II

 C) I ve III  D) II ve III

8. Aşağıdaki istiridyelerde Avrupa’da meydana gelen 
olaylar ve bu olayların sonuçları verilmiştir.

 

1

Devletler arası
ekonomik

rekabet azaldı.

Sanayi İnkılabı

2

Bilim, sanat ve 
edebiyatta 
canlanma 
yaşandı.

Rönesans

3

Dinin toplum 
üzerindeki etkisi 
ortadan kalktı.

Reform

4

Bilimsel 
çalışmalar 

yapıldı.

Aydınlanma Çağı

 İstiridye kabuklarının içinden çıkan hangi olayın 
sonucu doğru değildir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ: SÖMÜRGECİLİK3. Test
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1. • Genç Osmanlılara göre;

 “Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu içinde yaşayan halka 
yönetme hakkı vermekle mümkündür.”

 Böylece halk yönetime katılacak, kendisini temsil ede-
cek. Avrupa devletlerinin de Osmanlı Devleti’nin içiş-
lerine karışmaları engellenmiş olacaktı.

 Meşrutiyeti ilan etme sözü veren II. Abdülhamit tahta 
çıkarılmış ve 23 Aralık 1876’da meşrutiyet ilan edil-
miştir.

 Buna göre;

 I. Osmanlı Devleti’nde ilk kez rejim değişikliği oldu.

 II. Azınlık gruplara da parlamentoda temsil hakkı 
tanındı.

 III. Osmanlı halkı ilk kez yönetimde söz sahibi oldu.

 yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

2.  
Ben Sultan II. Abdülhamit. 1876’da Jön 
Türklerin çalışmaları sonucunda 
Meşrutiyet’i ilan ederek devletimin 
anayasal düzene geçmesini sağladım. 

 Meşrutiyet’in getirdiği yeniliklerden hangisi, 
Osmanlı Devleti’nde parlamentolu bir yönetimin 
uygulandığını gösterir?

 A) Mülkiyet güvencesinin sağlanması

 B) Kanun hakimiyetinin sağlanması

 C) Herkesin eşit kabul edilmesi

 D) Mebusan Meclisinin açılması

3. 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkında okunmasıyla 
halka duyrulan Tanzimat Fermanı ile;

 I. Halkın develete olan güvenini sağlamak

 II. Dağılmayı önlemek

 III. Gayrimüslimleri devlete bağlamak

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

4. 

Müslüman, Hristiyan ve 
Musevi bütün halkın 
can, mal ve namus 
güvenliği sağlanacak.

Herkes kanun önünde 
eşit olacak.

Herkesten kazancına 
göre vergi alınacak.

Bütün Osmanlı halkı-
nın can, mal ve namu-
su korunacak.

Herkes, dil, din 
özgürlüğüne sahip 
olacak.

Rüşvet önlenecek.

Tanzimat Fermanı Islahat Fermanı

 Osmanlı Devleti’nin bu uygulamalarla öncelikle 
aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

 A)  Halkı yönetime ortak etmeyi

 B) Padişahın yetkilerini artırmayı

 C) Devlet yönetiminde dinî etkiyi artırmayı

 D) Hukukun üstünlüğü anlayışını benimsemeyi

5.  

Padişahın da üzerinde bir yasa 
gücünün var olduğu düşüncesi 
kabul edilmiştir.

Yasalar karşısında padi-
şahın yetkileri ilk kez
kısıtlanmıştır.

 Tabelada yazan gelişmeler aşağıdakilerden 
hangisinin sonuçlarıdır?

 A) Islahat Fermanı B) Senedi İttifak

 C) I. Meşrutiyet D) Tanzimat Fermanı

TANZİMAT FERMANI VE MEŞRUTİYETİN İLANI Kazanım No: 8i.1.1.

KONU TARAMA TESTİ

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR4.
Test
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6. 
1876’da Osmanl› Mebusan Meclisinin 
aç›lmas› ve Kanuni Esasi’nin ilan›yla 
halk ilk kez yönetime kat›lmaya başla- 
m›şt›r. Bu durumun Osmanlı Dev- 
leti’nde yol açtığı sonuçlar neler ola- 
bilir?

 Sosyal bilgiler öğretmeninin bu sorusuna, 
aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap 
vermiştir?

 A)

C)

B)

D)

Demokratikleşme 
hareketleri 
yaşanm›şt›r.

Laik bir devlet 
yap›s› oluşturul-

muştur.

Padişah›n 
yetkileri 

k›s›tlanm›şt›r.

Anayasal ve
parlamenter sisteme 

geçilmiştir.

7. 
Tanzimat Fermanı ile; “Vergilerin herke-
sin gelirine göre toplanması, hiç kimsenin
haksız yere idam edilmemesi, herkesin
kendi mal ve mülküne sahip olması” 
ilkeleri kabul edilmiştir.

 Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bilgiye göre, 
aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile 
gözetilen ilkelerden biri değildir?

 A) Eşitlik  B) Adalet

 C) Özel mülkiyet D) Ulusal bağımsızlık

8. 
Tanzimat Ferman›

Islahat Ferman›

I. Meflrutiyet

 Verilen demokratikleşme hareketlerinin temel 
amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Devletin parçalanmasını önlemek

 B) Çağdafl demokrasiye geçmek

 C) Hukuk birliğini sağlamak

 D) Ülke ekonomisini düzeltmek

9. Meşrutiyet’in ilanı ile açılan Osmanlı Parlamentosu, 
Mebuslar Meclisi ve Ayan Meclisi’nden oluşurdu. Ayan 
Meclisi üyeleri padişah tarafından atanırken, Mebus-
lar Meclisi üyeleri ise doğrudan halk tarafından seçi-
lirdi.

 Buna göre, Mebuslar Meclisi üyelerinin aşağıda-
kilerden hangisini temsil ettiği söylenebilir?

 A) Halk iradesini

 B) Osmanlı aydınlarını

 C) Padişah iradesini

 D) Devlet adamlarını

10. Tanzimat Fermanı ile;

 Herkes kanun önünde eşit olacak ilkesi kabul edilmiş-
tir.

 Buna göre;

 I. Eşitlik ilkesi

 II. Kanunun üstünlüğü ilkesi

 III. Meclis egemenliği üstünülüğü

 Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

4. Test
TANZİMAT FERMANI VE MEŞRUTİYETİN İLANI
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1.   

 Tavşandan kaçan kurbağaların tavşana yakalanma- 
 ması için Mustafa Kemal’in öğrenim hayatına başla- 
 dığı okulu belirtmeleri gerekmektedir.

 Buna göre, hangi kurbağa tavşana yakalanmaz?

 

Manastır
Askerî ‹dadisi

Selanik
Mülkiye

Rüfltiyesi

‹stanbul
Harp Okulu

A)

C)

B)

D)

Mahalle 
Mektebi

2. M. Kemal’in öğrenim hayatı boyunca yaşadığı olay-
lar ve tanıştığı kişiler, öğretmenleri onun fikir 
hayatının oluşmasında etkili olmuştur.

 Buna göre;

 I. Ömer Naci sayesinde edebiyata ilgi duyması

 II. Kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarihe ilgi 
duyması

 III. Fransızca öğretmeni Nakiyüddin Bey’in ilgisi

 Yukarıdakilerden hangileri M. Kemal’in fikir haya-
tında etkili olmuştur?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

3. 
Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında 
matematiğe olan ilgisi hayatının 
sonraki dönemlerinde de devam 
etmiştir.

 Tahir’in, Mustafa Kemal ile ilgili yapmış olduğu 
açıklamayı, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin 
vermiş olduğu bilgi doğrular niteliktedir?

 
A)

‹radeimilliye gaze-
tesini ç›karmas›

B)

C) D)
Nutuk adl› eserini 
yazmas›

Geometri isimli
kitab›n› yazmas›

Türk Tarih Kuru-
munu açmas›

4. Atatürk’ün yetifltiği dönemde Osmanl› Devleti’nde 
dinî derslerin ağ›rl›kl› olarak okutulduğu medreseler-
in yan›nda Bat› tarz›nda kurulmufl okullar, askerî 
okullar ve meslek okullar› vard›. Ayr›ca az›nl›k okul-
lar› ve yabanc› okullar da faaliyetteydi.

 Bu durum, Atatürk zamanında Osmanlı eğitim sis-
temi ile ilgili olarak,

 I. Eğitimde birliğin olmad›ğ›,

 II. Laik eğitim anlay›fl›n›n benimsendiği,

 III. Toplumda kültür çatışmasının olduğu

 yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebi-
lir?

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

M. KEMAL’İN EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATI Kazanım No: 8i.1.2.

KONU TARAMA TESTİ

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR5.
Test
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5. Askerî İdadide Mustafa Kemal’in sevdiği derslerden 
biri de tarihti. Tarih Öğretmeni Kolağası Mehmet Tev-
fik Bey, onda tarih bilinci uyandırmıştı. Mustafa 
Kemal’in idadide başlayan bu tarih sevgisi, hayatının 
sonuna kadar artarak devam etmiştir.

 Atatürk’ün kurduğu kuruluşlardan hangisi, yuka-
rıdaki bilgileri desteklemektedir?

 A) Türk Tarih Kurumu B) Türk Dil Kurumu

 C) TBMM  D) İstanbul Üniversitesi

6. 

Çocukluğuma ait ilk hatırladı-
ğım şey, mektebe gitmek me-
selesine aittir. Bundan dolayı
annemle babam arasında oku-
la gitmem konusunda fikir ayrı-
lıkları vardı. Annem, Mahalle
Mektebine gitmemi istiyordu.
Babam, o zaman yeni açılan
Şemsi Efendi Mektebi'ne devam
etmemi ve yeni yöntemlere
göre okumamı istiyordu. Niha-
yet babam bu meseleyi ustaca
halletti. Önce Mahalle Mektebi-
ne başladım. Böylece annemin
gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün
sonra da Mahalle Mektebinden 
alınıp Şemsi Efendi Mektebi'ne
kaydedildim.

 Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Mustafa 
Kemal’in anılarından çıkarılabilecek bir yorum 
olamaz?

 A) Zübeyde Hanım geleneksel yapıda bir insandır.

 B) Mustafa Kemal’in anne ve babası eğitim 
konusunda duyarlıdır.

 C) Osmanlı eğitiminde birlik yoktur.

 D) Mustafa Kemal eğitim konusunda kararsızlık 
içindedir.

7. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in 
öğrenim gördüğü eğitim kurumları arasında 
gösterilemez?

 A) fiemsi Efendi ‹lkokulu   B) Mülkiye Rüfltiyesi
 C) Manast›r Askerî ‹dadisi   D) T›bbiye

8. 

Selanik

Manastır

İstanbul

 Yukarıdaki kutunun üzerinde bulunan şehirlerin 
Mustafa Kemal’in hayatındaki ortak yeri ile ilgili 
olarak;

 I. Eğitim aldığı şehirler,

 II. Fikir hayatının gelişmesinde rolü olan şehirler,

 III. Askerî ataşe olarak görev yaptığı şehirler

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

 

9. 

Selanik İstanbul

?

Sofya

 Diyagramdaki “?” olan yere, aşağıdakilerden 
hangisi yazılabilir?

 A) Mustafa Kemal’in Eğitim Gördüğü Şehirler 

 B) Mustafa Kemal’in Fikir Hayatında Etkili Olan 
Şehirler

 C) Mustafa Kemal’in Askerî Başarılar Kazandığı 
Şehirler

 D) Mustafa Kemal’in Askerî Eğitim Gördüğü 
Şehirler

5. Test
M. KEMAL’İN EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATI
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M.KEMAL’İN FİKİR HAYATI Kazanım No: 8.İ.1.2 - 1.3

KONU TARAMA TESTİ

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR6.
Test

1. Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin oluşmasında 
bazı şehirlerin önemli etkileri olmuştur.

 

Sofya
Selanik

‹stanbul

Ankara

 Buna göre, palyaçonun elinde tuttuğu balonlarda 
yazan şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in kişi-
liğinin oluşmasında etkili olmamıştır?

 A) Mavi  B) Sarı
 C) Kırmızı  D) Yeşil

2. – Mustafa Kemal, askerî idadide öğrenim görmek 
üzere gelmiştir.

 – Burada, vatan ve hürriyet şairi Nam›k Kemal’i ve 
eserlerinde Türkçülüğü öne ç›karan Mehmet 
Emin Yurdakul’u tan›m›şt›r.

 – Tarih bilinci özellikle bu şehirde oluşmaya 
başlam›ş, bu bilincin gelişmesinde Tarih 
Öğretmeni Kolağas› Mehmet Tevfik  Bey etkili 
olmuştur.

 Yukarıda sözü edilen ve Mustafa Kemal’in 
hayatında önemli bir yere sahip olan şehir 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Manastır  B) Sofya
 C) İstanbul  D) Selanik

3. 

1.
Selanik

2.
Manastır

3.
İstanbul

 Yukarıdaki tren vagonlarında yer alan şehirlerden 
hangileri Mustafa Kemal’in fikir ve düşünce 
hayatının şekillenmesinde etkili olmuştur?

 A) Yalnız 1  B) Yalnız 2

 C) Yalnız 3  D) 1, 2 ve 3

4. 

Mustafa Kemal ve Manastır: 
...........................................................................
...........................................................................

 Boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazı-
lamaz?

 A) Edebiyat ve şiire ilgi duyduğu şehirdir. 

 B) Eğitim amaçlı bulunduğu şehirdir.

 C) İtalyanlara karşı savaştığı şehirdir.

 D) Askerî idadiyi okuduğu şehirdir.

5.   
Mustafa Kemal’in çocukluğunu ve 
gençliğini geçirdiği yer Selanik’tir. 
Dolayısıyla onu fikir yönünden 
etkileyen ilk flehir olan Selanik, 
Makedonya’nın önemli bir liman 
kenti olup, çeflitli din, mezhep ve 
›rktan olan insanlar›n yaflad›ğ› bir 
bölgedir.

 Zühre’nin verdiği bilgilere bakılarak, Selanik ile 
ilgili;

 I. Mustafa Kemal’in düşünce yap›s›n›n oluşmas›nda 
etkili olduğu,

 II. Etnik yap›n›n çeşitlilik gösterdiği,

 III. Ticaretin gelişemediği

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 A) Yaln›z I  B) Yaln›z III
 C) I ve III  D) II ve III
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6. Test

6. 

1. Namık Kemal 2. Tevfik Fikret

3. Voltaire

M. Kemal’in 
fikir hayatını 

etkileyen 
kişiler

4. Mehmet Emin 
Yurdakul

 Atatürk’te vatan ve özgürlük kavramlarının 
oluşmasında yukarıdaki kişilerden hangisinin 
etkisi olmuştur?

 A) 1   B) 2  C) 3  D) 4

7. 

•  Doğup büyüdüğü ortam
•  Okuduğu kitaplar
•  Okuldaki öğretmenleri
•  Fransız ‹htilali
•  Türkçülük akımı

 Sevgili öğrenciler bu konunun başlığı aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

 A) Atatürk’ün düşünce yapısı

 B) Atatürk’ü etkileyen olaylar ve fikirler

 C) Atatürk’ü etkileyen kişiler

 D) Atatürk’ün hayatını etkileyen olaylar

8. I. Selanik

 II. Manast›r

 III. Sofya

 Yukarıdakilerden hangileri, Mustafa Kemal’in 
hayatına etki eden şehirler arasında gösterilebilir?

 A) Yaln›z I  B) Yaln›z II
 C) I ve II  D) I, II ve III

9.  

1
Selanik Askeri

Rüştiyesi

2
İstanbul Harp

Okulu

3
Manastır Askeri 

İdadisi

4
Şemsi Efendi

İlkokulu

 Yukarıdaki sevimli kuş M. Kemal’in tarihe ilgi duymaya 
ve tarih ile ilgili kitaplar okumaya başladığı okulun 
adının yazdığı ağaca konacaktır.

 Buna göre sevimli kuş hangi ağaca konmalıdır?

 A) I   B) II  C) III  D) IV

10. 

Namık Kemal

Ziya Gökalp

Halide Edip
Adıvar

1

2

3

4 Mehmet Emin
Yurdakul

 Evren, Mustafa Kemal’in etkilendiği şair ve yazarla-
rın bulunduğu hedef tahtalar›na at›fl yapacakt›r.

 Buna göre Evren, kaç numaralı hedef tahtasına 
atış yapmamalıdır?

 A) 1   B) 2  C) 3  D) 4
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M.KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI Kazanım No: 8.İ.1.4

KONU TARAMA  TESTİ

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR7.
Test

1. 
Ben askerî deha falan bilmiyo-
rum. Herhangi bir zorluk önünde 
kaldığım zaman benim yaptığım 
iş şudur: Vaziyeti iyice tespit et- 
mek, sonra bu vaziyet karşısında 
alınacak tedbirin ne olacağına ka- 
rar vermek.

 Atatürk’ün bu sözü, onun;

 I. Çok yönlülüğü,

 II. Mantıklılığı,

 III. Birleştiriciliği

 gibi özelliklerinden hangilerini ortaya koymaktadır?

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

2. 
Ben Suriye’de bir cemiyet 
kurdum. Şimdilik gizli çalışmak ve 
teşkilatı şekillendirmek mecburi-
dir. Sizden fedakârlık bekliyorum. 
Eskimiş, çürük yönetimi yıkmak, 
milleti hâkim kılmak için sizi 
göreve çağırıyorum.

 Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine bakılarak, 
onunla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

 

 A) Liderlik özelliği taşıdığı

 B) Ulus iradesine önem verdiği

 C) Faaliyetlerini gizli olarak sürdürdüğü

 D) Osmanlı Devleti’nin devamlılığını sağlamaya 
çalıştığı

3. Avusturyalı heykeltraş Krippel’in; “Atatürk öyle bir 
insand›r ki, hayalci değildir. İstediğini yapar, yapama-
yacağ› bir şeyi de istemez.” ifadesi Atatürk’ün 
aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 A) Halkç›l›ğ›  B) Çağdaşl›ğ›
 C) Çok yönlülüğü D) Gerçekçiliği

4. 

Bütün vazifelerim üstünde bizim 
de bir vicdani vazifemiz vardı; o da 
herkesin birtakım vazifeler yaptığı 
sırada hayatımızı, varlığımızı bu 
milletin bağrına sokarak onlarla 
beraber düşman karşısında 
uğraşmak olmuştur.

 Atatürk’ün bu sözleri onun;

 I. Milliyetçi olma,

 II. Halkla bütünleşme,

 III. Ulus gerçeğine dayanma 

 gibi özelliklerinden hangilerine kanıttır?

 
 A) Yaln›z I  B) Yaln›z II

 C) Yaln›z III  D) I, II ve III

5. 

Mustafa Kemal Trablusgarp, Çanak-
kale, Kafkasya ve Suriye gibi birçok 
yerde milleti için savaşmış ve başarı-
lar elde etmiş bir komutandır.

 Sosyal bilgiler öğretmeninin bu açıklamasında, 
Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden 
hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

 A)  İnanç ve kararlılığı
 B) Başarılı bir komutan olduğu
 C) İleri görüşlülüğü
 D) Çok yönlülüğü
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7. Test

6. Mustafa Kemal’in doğduğu ve
öğrenim hayat›na ad›m att›ğ›
flehirdir.

?

? Mustafa Kemal’in lise öğrenimi-
ni ald›ğ› flehirdir.

? Mustafa Kemal’in askerî atafle
olarak görev ald›ğ› flehirdir.

 Verilen eşleştirme tablosundaki “?” olan yerlere 
sırasıyla aşağıdaki şehirlerden hangileri yazılma-
lıdır?

 A) Manastır - Sofya - Selanik

 B) Selanik - Sofya - Manastır

 C) İstanbul - Manastır - Sofya

 D) Selanik - Manastır - Sofya

7. Sofya’da ilk kez operayla tanışan 
Mustafa Kemal, çeşitli Avrupa ül-
kelerinden yetkililerin davetli oldu-
ğu kostümlü bir baloya yeniçeri 
kıyafetiyle katılmıştır. 

 Bu duruma bakılarak Mustafa 
Kemal ile ilgili;

 I. Kültürel değerlere sahip çıktı-
ğı,

 II. Sosyal faaliyetlere katıldığı,

 III. Batı’yla iletişim ve etkileşim içine girdiği

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

8. Meflrutiyete karfl› 1909’da ç›kan 31 Mart İsyanı’nın 
bast›r›lmas› için haz›rlanan Hareket Ordusu içinde 
Mustafa Kemal’e kurmay baflkanl›k görevi verilmifltir.

 Bu bilgiye bakılarak, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

 
 A)  Mustafa Kemal halk›n yönetimdeki etkinliğini 

korumaya çal›flmaktad›r.
 B) Hareket Ordusu yeniliklere karfl›d›r.
 C) ‹syan ile meflrutiyet rejimi güçlendirilmeye 

çal›fl›lm›flt›r.
 D) Ordu, padiflaha yeniden güç kazand›rmay› 

amaçlam›flt›r.

9. Mustafa Kemal askerlikten eğitime, sanattan 
felsefeye, tarihten hukuka kadar pek çok 
alanda önemli çalışmalar yapmış ve eserler 
oluşturmuştur.

 Can’ın verdiği bu bilgide, Mustafa Kemal’in daha 
çok hangi yönü vurgulanmaktadır?

 

 A) Çok yönlülüğü

 B) Vatanseverliği

 C) İleri görüfllülüğü

 D) Umutsuzluğa yer vermemesi

10. 
Osmanlı toprağı olan Trablusgarp, İtalya 
tarafından işgal edilince Enver Paşa ve 
Mustafa Kemal gibi gönüllü subaylar bölgeye 
giderek yerli halkı örgütleyip İtalyanlara karşı 
mücadele başlatmıştır.

 Öğretmen bu aç›klamay› yapt›ktan sonra öğrencile-
re, gönüllü subaylar›n bölgeye gitmelerinde etkili 
olan düflüncenin ne olduğunu sormufltur. 

 Buna göre, öğretmenin bu sorusuna aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir?

 

 

A)
Sömürgecilik

B)

C) D)
Cihan hâkimiyeti Manda ve himaye-

cilik

Vatan sevgisi
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1. Osmanlı Devleti yetersiz deniz gücü ve az sayıda 
bulunan kuvveti ile işgale karşı çıkmaya çalışmış fakat 
başarılı olamamıştır. İçinde bulunulan durum sebebi 
ile bölgeye yalnızca gönüllü subaylar gidebilmiştir. Bu 
Türk subayları ülkedeki yerli halkı teşkilatlandırarak 
mücadele etmişlerdir.

 Yukarıdaki bilgiye göre M. Kemal’in de katıldığı bu 
savaşa;

 I. Vatanseverlik

 II. Teşkilatçılık

 III. Liderlik

 özelliklerinden hangilerini kanıtlar nitelikletedir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

2. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milletçilik başta Osman-
lı Devleti olmak üzere çok uluslu devletleri etkilemiştir. 
Osmanlı Devleti himayesi altında yaşayan Sırp, Yu-
nan, Ermeni ve Bulgarlar Milliyetçilik akımının etkisiy-
le isyan etmiş ve bağımsızlıklarını kazanmaya başla-
mışlardır.

 Fransız İhtilali sonucunda eşitlik, adalet ve özgürlük 
gibi fikirler yayılmaya başlamış Osmanlı aydınları da 
bu fikirlerden etkilenmişlerdir. Bu durum Tanzimat 
Fermanının ve meşrutiyetin ilan edilmesine zemin 
hazırlamıştır.

 Buna göre;

 I. Demokratikleşme hareketleri Fransız İhtilali ile 
hızlanmıştır.

 II. Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci hızlanmıştır.

 III. Fransız İhtilali ile azınlık isyanları artmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

3. (1) Selanik şehri 19. yüzyılın sonlarına doğru, II. 
Abdülhamit’in meşruti yönetimine son vererek 
Anayasa’yı askıya almasından sonra, Jön Türk Hare-
keti’inin örgütlenme merkezi hâline geldi. (2) II. Abdül-
hamit, 1876’da açılan Mebusan Meclisini, 1877-1878 
Osmanlı - Rus Savaşı’nı bahane ederek dağıtmış, 
anayasayı askıya almıştı. (3) Bunun üzerine ordu için-
deki genç subaylar, Abdülhamit’in baskıcı yönetimine 
karşı yoğun bir faaliyete girişerek Vatan ve Hürriyet 
Cemiyeti’ni kurdular.

 Yukarıdaki bilgiler doğru ya da yanlış olarak de-
ğerlendirildiğinde, aşağıdaki cevap anahtarından 
hangisi meydana gelir?

 

D

A) B)

C) D)

1 ✔

✔

✔

2

3

Y D

1 ✔

✔

✔

2

3

Y

D

1 ✔

✔

✔

2

3

Y D

1 ✔

✔

✔

2

3

Y

4. 
Burada Vatan ve Hürriyet Şairi Namık 
Kemal’i ve eserlerinde Türkçülüğü ön 
plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’u 
tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi 
ile okuduğu eserler sayesinde Mustafa 
Kemal’in fikir hayatı şekillendi. Özellikle 
tarih bilinci bu dönemde oluşmaya 
başladı.

 Öğretmenin verdiği bilgiler verilen merkezlerden 
hangisi ile ilgilidir?

 A) Manastır  B) Şam
 C) İstanbul  D) Selanik

8.
Test

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

ÜNİTE TEKRAR TESTİ
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ÜNİTE TEKRAR TESTİ

5. Mustafa Kemal’in askerî ataşe olarak 
görevlendirildiği şehirdir.1

Mustafa Kemal’in Şemsi Efendi İlkoku- 
luna başladığı şehirdir.2

Mustafa Kemal’in Harp Akademisini 
tamamladığı şehirdir.3

 Yukarıdaki diyagramda numaralandırılmış yerlere 
gelmesi gereken şehirlerin doğru sıralaması 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

       1             2              3      
 A) Selanik Sofya  Manast›r
 B) Sofya Selanik  İstanbul
 C) Manast›r Selanik  Sofya
 D) İstanbul Manast›r Selanik

6. Mustafa Kemal 1905 tarihinde fiam’da 5. Orduda  
görev ald›. fiam’da bulunduğu tarihlerde II. 
Abdülhamit’in baskıcı yönetimine karfl› Vatan ve 
Hürriyet Cemiyetini kurarak Yafa, Beyrut ve Kudüs’te 
bu cemiyetin flubelerini açt›.

 Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

 A) Mustafa Kemal’in hem askerî hem de siyasi 
alanda etkili olduğu

 B) Ülkenin bask› ile yönetildiği
 C) Mustafa Kemal’in rütbesinin yükseltildiği
 D) Ülke içinde yönetime karfl› örgütlenmeye gidildiği

7. İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesinin nedenleri 
aşağıda bazı sembollerle gösterilmiştir:

 ▲ Osmanlı Devleti’nin askerî açıdan zayıf olması
 ● Trablusgarp’ın ‹talya’ya yakın olması
 ✶ ‹ngiltere ve Fransa’nın, İtalya’nın Trablusgarp’ı 

işgal etme isteğine göz yumması
 ■ ‹talya’nın ham madde ve pazar gereksinimini 

karşılamak istemesi

 Buna göre, hangi sembol ile gösterilen bilgi, 
işgalin ekonomik nedenlerle gerçekleştiğini 
kanıtlar?

 A) ▲ B) ● C) ✶ D) ■

8. 

Atatürk önemli kararlar verirken ilgili 
heyet ya da meclis üyelerinin görüş ve 
onaylarını da almaya özen göstermiştir. 
Bu durum Atatürk’ün nasıl bir lider 
olduğunu gösterir?

 Sosyal bilgiler öğretmeninin bu sorusuna, 
aşağıdaki cevaplardan hangisi verilebilir?

 

 A)  Ulusal iradeyle birlikte hareket etmeye çal›flan             
 B)  Kolay ve h›zl› kararlar alma yolunu arayan
 C) Kendi görüfllerini diğer insanlar›n görüfllerinden 

üstün gören
 D) Olaylar›n sonuçlar›ndan sorumlu tutulmak 

istemeyen

9. Aşağıda Osmanlı Devleti’nin Birinci Balkan 
Savaşı’nı kaybetmesinin nedenleri ile ilgili bazı 
bilgiler sembollerle gösterilmiştir:

	 ▲ → Ordu komutanları arasında siyasi görüş

   farklılıkları olması

	 ♦ → Savaşan birlikler arasında yeterli iletişi- 
 min sağlanmaması

	 ■ → Savaş öncesinde ordunun bir kısmının

    terhis edilmesi

	 ★ → Aynı anda farklı cephelerde savaşmak 
 zorunda kalınması

 Buna göre, hangi sembolle gösterilen neden, 
orduya politika girmesinin sakıncalarını ortaya 
koymaktadır?

 A) ▲  B) ♦  C) ■  D) ★

10. Trablusgarp Savaşı sonrasında İtalya ile Osmanlı 
Devleti arasında yapılan Uşi Antlaşması’nda yer 
alan “Trablusgarp ‹talya’ya b›rak›lacak ancak halk› 
dinî bak›mdan Osmanl› halifesine bağl› olacak.” 
maddesine bakılarak;

 I. Osmanl› Devleti’nin Trablusgarp halk›yla kültürel 
bağlar›n› devam ettirmek istediği,

 II. Kuzey Afrika’da dinî birlik sağlanmaya çal›fl›ld›ğ›,

 III. ‹talya’n›n Akdeniz’de etkinliğinin azald›ğ›

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yaln›z I  B) Yaln›z II 

 C) Yaln›z III  D) I ve II

8. Test
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1.
Test

ETKİNLİK SAYFASI

2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

1.  Doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz.

a. Sömürgecilik devletler arası rekabeti arttırmıştır. .....

b. I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden birisi de Rusya’nın Balkanlarda işlediği panslavist politikasıdır. .....

c. Fransa’nın Alsas–Loren’i Almanya’dan almak istemesi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur. .....

d. Irak Cephesi’nde İngiliz ve Araplarla savaşılmıştır. .....

e. Çanakkale Savaşı I. Dünya Savaşı’nı bitiren savaş olmuştur. .....

2.  Noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

fiilen Rusya sömürgeciliğin taarruz Kuvay›milliye

 a.  Çanakkale Cephesinin açılma sebeplerinden biri de İtilaf devletlerinin ............................... ‘ya yardım götürmek 
istemesi.

 b.  Kafkas ve kanal cepheleri ............................... cepheleridir.

 c.  I. Dünya Savaşı sonucunda ............................... yerini manda ve himaye almıştır.

 d.  Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti ............................... sona ermiştir.

 e.  Anadolu’nun işgali üzerine başlayan silahlı direniş hareketine ............................... denir.
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1. Test

3.  Millî Cemiyetleri – yeşil, Azınlıkların Kurduğu Cemiyetleri – kırmızı, Millî Varlığa Düşman Cemiyetleri – mavi 
renkle boyayınız.

 

İzmir Müdafa–i
Hukuk Cemiyeti

Kilikyal›lar Cemiyeti
İngiliz Muhipleri

Cemiyeti
Kürt – Teali

Cemiyeti

Mavri – Mira
Cemiyeti

H›zrak ve Taşnak
Cemiyeti

Etnik–i Eterya
Cemiyeti

Trabzon Muhafaza–i
Hukuk Cemiyeti

Trakya – Paşaeli
Cemiyeti

Sulh ve Selameti
Osmaniye F›rkas›

Wilson İlkeleri
Cemiyeti

Pontus Rum
Cemiyeti

Millî Kongre
Cemiyeti

İzmir Reddi İlhak
Cemiyeti

Doğu Anadolu
Müdafai Hukuk

Cemiyeti 
Teali – İslam

Cemiyeti

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

4.  Kavramlarla ilgili açıklamaları eşleştiriniz.

 TBMM

a

M. Kemal’in Samsun’daki görevidir.

1

Çerkez Ethem

b

Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

Misakımillî

c

Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür.

Amasya Genelgesi

d

M. Kemal’in birleştirici ve bütünleştirici kişiliğinin sonucudur.

9. Ordu Müfettişi

e

Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır.

Erzurum Kongresi

f

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Sivas Kongresi

g

Hıyanet–i Vataniye Kanunu

2

3

4

5

6

7



 

25

1. 
1 Ağustos 1914’te Almanya, müt-
tefiki Avusturya - Macaristan’a yar-
dım etmek için Rusya’ya savaş 
açtı.

 Filiz Öğretmen’in verdiği bilgiye göre, aşağıdaki 
öğrencilerden hangisinin söylediği doğru bir yar
gıdır?

 Rusya, panslavist politikasında başarılı 
olmuştur.

A)

Rusya I. Dünya Savaşı’nın başlaması-
na neden olmuştur.

B)

I. Dünya Savaşı’nın gelişiminde devlet- 
ler arası bloklaşmalar etkili olmuştur.

C)

Almanya ve Avusturya - Macaristan, 
Rusya’nın topraklarının büyük bölü- 
münü işgal etmiştir.

D)

2. I. Dünya Savaşı’nın başlamasında 
Avusturya-Macaristan veliahtının Sa- 
raybosna’yı ziyareti sırasında bir Sırp 
milliyetçi tarafından öldürülmesi etkili 
olmuştur.

Almanya ise aynı yıllarda sanayisi için 
ham madde ve pazar arayışına yö- 
nelmişti. Rusya da açık ve sıcak de- 
nizlere inmek istiyordu.

 Öğrencilerin verdiği bilgilere göre, I. Dünya 
Savaşı’nın başlamasında;

 I. Milliyetçilik düşüncesi,

 II. Sömürgecilik yarışı,

 III. Demokrasiyi yayma düşüncesi

 gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söyle
nebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) II ve III

3. 
Üçlü İttifak

1. a. Almanya

2. a. İtalya

3. a. Rusya

Üçlü İtilaf

1. b. İngiltere

2. b. Fransa

3. b. Avusturya
        Macaristan

 

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin yeri  
değiştirilirse İttifak ve İtilaf Devletlerinin grupları 
doğru olarak sıralanmış olur?

 A) 1. a - 1. b B) 2. a - 1. b

 C) 2. a - 2. b D) 3. a - 3. b

4. 

Fransa Almanya

Osmanlı
Devleti

Bulgaristan

1. 2.

3. 4.

 

 
Defne’nin karnını doyurabilmesi için, üzerinde I. Dün-
ya Savaşı’nda İtilaf Bloğu’nda olan devletlerden birinin 
yer aldığı tencereyi bulması gerekiyor.

 Buna göre Defne, hangi tencerenin kapağını aç
malıdır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

5. Fransa’nın zengin kömür yatakları-
na sahip olan Alsas - Loren 
Bölgesi’ni Almanya’dan geri almak 
istemesi I. Dünya Savaşı’nın 
nedenlerinden birisidir.  

 Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye  
bakılarak I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında;

 I. Ekonomik çıkarlar,

 II. Devletlerarası rekabet,

 III. Dinsel farklılıklar

 durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu
labilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) II ve III
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6. Avusturya-Macaristan: I.Karl (Karl)
Osmanlıların Avrupa’dan tamamen 
çıkarılması, Balkanlarda kendi hâkimiye-
timizi kurmamız ve Ege Denizi’ne ulaşma-
mız gerektiğine inanıyoruz.
Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve 
mezheplerden oluşan nüfus, imparatorlu-
ğumuzun bütünlüğünü tehdit ediyor. 
Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız 
eski. Rusya’nın desteklediği Sırbistan’la 
mücadele edebilmek için Almanya gibi 
güçlü bir devletin desteğine ihtiyacımız 
var. 

Yukarıdaki bilgilere göre, hangi yorum doğrudur?

 

A) Osmanlı Devleti, Rusya’nın politikasını des- 
teklemektedir.

B) Avusturya-Macaristan ile Rusya aynı safta 
yer almaktadır.

C) Rusya panslavizm politikasını gerçekleştir-
meye çalışmaktadır.

D) Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasında-
ki dostluk ilişkileri artmaya başlayacaktır.

 

7. Savaşta Taraflar

İttifak Devletleri

1. Almanya
2. Avusturya - Macaristan
3. Osmanlı İmparatorluğu
4. Rusya

1. İngiltere
2. Fransa
3. ABD
4. Bulgaristan

İtilaf Devletleri

 Kavram haritasının hangi rakamında bilgi yanlışlığı 
yapılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

8. I. Dün ya Sa va şı’nın çık ma sın da ge nel ve özel ne den-
ler et ki li ol muş tur.

 Buna göre;

  

Bölgesi’ni geri almakistemesi

Sömürgecilikyarıflı

Fransa’nın 
Almanlara kaptırdığı

Alsas-Loren Milliyetçilikakımı 

1
2

3

  

 du rum la rın dan han gi le ri nin, I. Dün ya Sa va şı’nın 
ge nel ne den le ri ara sın da yer al dı ğı söy le ne bi lir?

 A) Yalnız 1  B) Yalnız 2

 C) Yalnız 3  D) 1 ve 2

9. Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri;

 I. Fransa’nın Alsas-Loren bölgesini Almanlar’dan 
geri almak istemesi

 II. Avusturya – Macaristan veliahtının bir Sırp 
tarafından öldürülmesi

 III. Rusya’nın Balkanlar’da izlediği panislavist 
politika

 IV. Aşırı silahlanma

 yukarıda verilen nedenlerden hangisi sömürgeci
lik ile ilgilidir?

 A) I  B) II C) III D) IV

2. Test
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1. 
Avusturya-Macaristan ‹mparatorluğu ile 
Rusya, Balkanlara yerleflme ve egemen 
olma konusunda siyasi bir çatıflma 
içindeydi. Almanya bu konuda Avus- 
turya-Macaristan ‹mparatorluğu’nu des- 
tekliyordu. Çünkü Balkanlara egemen 
olacak bir Rusya, Almanya için sorun 
yaratabilirdi. Fakat Almanya’nın bu tutumu 
Rusya’yı İngiltere ve Fransa’ya yaklafltırdı.

      

 Sosyal bilgiler öğ ret me ninin ver di ği bil gi le re gö re, 
I. Dün ya Sa va şı’nın baş la ma sın da;

 I. Siyasi rekabet,

 II. Devletler arası bloklaşmalar,

 III. Ulusal ve bölgesel çıkarlar

 gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söyle
nebilir?

 A) Yalnız I  B) I ve II

 C) II ve III  D) I, II ve III

2. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında Almanya ile İn gil tere 
arasındaki ham madde ve pazar bulma ara yışı da 
etkili olmuştur. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudan I. 
Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili ol muş tur?

 A) B)

C) D)

Ekonomik
rekabet

Mandacılık

Ulusçuluk

Devletler arası
bloklaşmalar

 

3. 

İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı devam 
ederken Osmanlı Devleti’ni  gizli 
antlaşmalarla kendi aralarında 
paylaşmışlardı.

 

 İtilaf Devletlerinin bu tutumları ile;

 I. Os man lı Dev le ti’ni sö mür ge hâli ne ge tir mek,

 II. Sa vaş son ra sın da ger çek leş ti re cek le ri iş gal ler de 
za man kay bet me mek,

 III.  Sa va şı bi tir dik ten son ra, ken di ara la rın da Os-
man lı top rak la rı nı pay laş ma ko nu sun da so run 
ya şa ma mak

 dü şün ce le rin den han gi le ri ni amaç la dık la rı sa vu
nu la bi lir?

 A) Yalnız I  B) I, II ve III 

 C) I ve II  D) I ve III

4. 

I. Dünya Savaşı’nın nedenleri ne- 
lerdir?

             

 Sosyal bilgiler öğ ret me ni nin bu so ru su na 
aşağıdaki öğrencilerden hangisi yan lış ce vap ver
miş tir?

 

A)

C)

B)

D)

Sömürgecilik yarışı
Fransa’nın Alsas-Loren’i 
Almanya’dan geri almak 
istemesi

Rusya’nın panslavizm 
politikasının Avustur- 
ya-Macaristan’ı rahat- 
sız etmesi

Almanya’nın Versay
Antlaşması’nın kısıtlayı-
cı hükümlerinden kurtul- 
mak istemesi
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5. Sosyal bil gi ler der sin de öğ ret men, öğ ren ci le rin den, 
Al man ya’nın I. Dün ya Sa va şı’nda Os man lı Dev le ti’ni 
ken di ya nın da sa va şa sok ma ya ça lış ma sı nın ne den-
le ri ni tah ta ya yaz ma la rı nı is te miş ve öğ ren ci ler tah ta-
ya şun la rı yaz mış tır:

 – İtilaf Devletlerinin sömürgelerin-
deki Müslümanları padişahın ha- 
life sanından yararlanarak ayak- 
landırmak

– Rusya’ya yardım gitmesine en- 
gel olmak

– Osmanlı Devleti’nin yer altı ve 
yer üstü kaynaklarını kullanmak

    

 Öğ ren ci le rin ver di ği bu bil gi le re gö re, Al man ya’nın 
hangi alanda bir amacı olmamıştır?

 A) Jeopolitik  B) Teknolojik

 C) Dinsel  D) Ekonomik

6. 19. yy.ın ikinci yarısında millî birliğini sağlayan 
Almanya, özellikle ekonomik alanda güçlenmiş ve 
dünya pazarlarını ele geçirmek istemiştir. Almanya’nın 
bu tutumu diğer sanayi ülkelerini özellikle İngiltere’yi  
rahatsız etmiş İngiliz-Alman rekabetine yol açmıştır. 
Almanya, Avrupa ve denizaşırı ülkelerdeki çıkarla-
rını korumak için kara ordusunu da güçlendirmiş, 
sayıca arttırmış ve güçlü bir donanma oluşturmuştur. 
Uyguladığı politika ile de Ön Asya’yı nüfuzu altında 
bulundurmak istemiştir.

 Yukarıdaki parçaya göre Birinci Dünya Savaşı’nın 
nedenleri için aşağıdakilerden hangisi söylene
mez?

 A) Almanya’nın yeni sömürgeler ile İngiltere’ye rakip 
olması

 B) Almanya’nın aşırı silahlanarak İngiltere’ye rakip 
olması

 C) Almanya’nın yeni sömürgeler elde etmek ama-
cıyla Ortadoğu’ya yayılmak istemesi

 D) Ekonomik rekabetin ittifakların kurulmasına se-
bep olması

7.   
I. Dünya Savaşı sırasında silah tekno-
lojisinin gelişmesiyle savaş cephe 
gerisini de etkilemiş ve birçok sivil 
hayatını kaybetmiştir. Bu durum hangi 
kavramın önem kazanmasına yol 
açmıştır?

 Sosyal bilgiler öğretmeninin sorduğu so ru  ya aşa
ğıdaki öğrencilerden hangisi doğru ya nıt vermiş
tir?

 

A)

C)

B)

D)

Sivil Savunma

Savaşı uluslararası iliş- 
kilerde araç olarak kul- 
lanma

Sömürgeci politikaları 
yaygınlaştırma Mandacılığı 

yaygınlaştırma

8.   

Almanya, I. Dünya Savaşı başında 
tarafsızlığını ilan eden Osmanlı 
Devleti’nin kendi yanında savaşa 
girmesini istemiştir. Almanya’nın 
bu yolla ulaşmak istediği amaçlar 
nelerdir?

 

 Sos yal bil gi ler öğ ret me ni nin bu so ru su na, aşa ğı
da ki öğ ren ci ler den han gi si yan lış ce vap ver miş tir?

 

A)

C)

B)

D)

Cephe say›s›n› art›rarak 
yükünü hafifletmek

Halifenin, Müslümanlar 
üzerindeki dinî gücün- 
den faydalanmak

Osmanl› Devleti’nin je- 
opolitik konumundan 
faydalanmak

Osmanl› Devleti’nin silah 
teknolojisinden faydalan- 
mak
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1. • İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek 
amacıyla açılmıştır.

 • İngilizler karşısından başarı sağlanamamış ve 
İngilizler Suriye’ye kadar gelmişlerdir.

 Kanal Cephesinde başarı sağlanamamasının ge
rekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterile
mez?

 A) Arapların Osmanlı’ya karşı İngilizleri destekleme-
leri

 B) Ulaşım ve haberleşme açısından kolay olması

 C) İklim koşullarının elverişli olmaması

 D) Almanya’nın yeterli yardımı yapmaması

2.  
I. Dünya Savaşı başladığında İtilaf 
Devletleri Osmanlı Devleti’nin tarafsız 
kalmasını istiyordu. Bu amaçla kapi- 
tülasyonların kaldırılacağını ve eko- 
nomik yardım yapılacağını belirtmiş-
lerdi.

 Tahtadaki bilgilere göre, İtilaf Devletlerinin bu tu
tumunun;

 I. Sömürgelerine giden yolların güvenliğini 
sağlama,

 II. Savaşın geniş bir alana yayılmasını engelleme,

 III. Sömürgeciliğe son verme

 amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylene
bilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) II ve III

3. I. Kay bet ti ği top rak la rı ge ri al mak

 II. Tu ran cı lık fik ri ni ger çek leş tir mek

 III. Ka pi tü las yon la rı ve Dü yunu Umu mi ye’yi kal dır-
mak

 Os man lı Dev le ti’nin I. Dün ya Sa va şı’ na gir me si nin 
yukarıdaki ne den le rinden hangilerinin, eko no mik 
bağımlılıktan kur tul ma ama cı ta şı dı ğı söy le ne bi lir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız III 

 C) I ve II  D) I, II ve III

4. Irak Cep he si’nde baş lan gıç ta ci hat ila nı na ve Müs lü-
man da ya nış ma sı na gü ve ni le rek bölgenin yer li kuv-
vet ler le sa vu nul ma sı dü şü nül müş se de bun dan olum-
lu so nuç alı na ma mış tır.

 Buna göre, Os man lı Dev le ti’nde aşa ğı da ki fi kir 
akım la rın dan han gi si  öne mi ni kaybetmiştir?

 A)  Ümmetçilik

 B) Turancılık

 C) Türkçülük

 D) Batıcılık

5. Os man lı Dev le ti’nin Birinci Dün ya Sa va şı’na gir me-
sinin nedenleri arasında son yıllarda kay bet ti ği top-
rakları ge ri al mak ve ka pi tü las yon la rdan kurtulmak 
is te me si et ki li ol muş tur.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti’nin;

 I. Eko no mik ba ğım sız lı ğı nı ka zan mak,

 II. Es ki gü cü ne ulaşmak,

 III. Av ru pa lı bir dev let ol mak,

 IV. Ye ni ham madde kay nak la rı el de et mek

 he def le rin den han gi le ri ne ulaş mak is te di ği söy le
ne bi lir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) III ve IV

6. 

Çanakkale
Cephesi

Kafkas
Cephesi

Suriye - 
Filistin

Cephesi

Kanal
Cephesi

1 2

3 4

 Evren, I. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Ke mal’in 
gösterdiği büyük başarılar ile askerî deha sının Türk 
ve dünya kamuoyu tarafından ta nın masına yol açan 
cephenin bulunduğu hedef tahtasına atış yapacaktır. 

 Buna göre, Evren kaç numaralı hedef tahtasına 
atış yapmalıdır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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7. Bolflevik ‹htilali’nden sonra Rus- 
ya’da kurulan Sovyet Hükûmeti 
savafltan çekilirken, savafl sıra- 
sında ‹tilaf Devletleri tarafından 
yapılan gizli antlaflmaları dünya 
kamuoyuna açıklamıfltır.

 Bu bilgilere göre, Sovyet Rusya ile ilgili;

 I. Çarlık Rusyası’ndan farklı bir politika izlediği,

 II. Açık diplomasiden yana olduğu,

 III. Sömürgeci politikaları desteklediği

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A)  Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) II ve III

8. Wil son İl ke le ri nin aşa ğı da ki hü küm le rin den han
gi si nin Os man lı Dev le ti’nin sa vaş tan çe kil me si ne 
ve ateş kes is te me si ne et ki  et ti ği söy le ne mez?

 A)  Sa vaş son ra sı ye nen ler ye ni len ler den top rak al-
ma ya cak

 B) Ye ni len ler sa vaş taz mi na tı öde me ye cek

 C) Os man lı ege men li ğin de ki mil let le re ken di le ri ni 
yö net me hak kı ve ri le cek

 D) Türk böl ge le ri ne ke sin ege men lik hak kı ta nı na-
cak

9. 
Savafl›n süresinin uzamas›na
neden olmufltur.

II Ruslarla savafl›lm›flt›r.

III Almanlar›n bask›s›yla aç›lan
taarruz cephesidir.

I

 I. Dünya Savaşı’ndaki cephelerle ilgili olarak yu
karıda verilen diyagramda numaralan dı rıl mış yer
lere sırasıyla hangi cepheler ya zıl ma lıdır?

             I                  II                 III      
 A) Kafkas  Çanakkale Kanal
 B) Çanakkale Kafkas  Kanal
 C) Suriye - Filistin Kanal  Irak - Hicaz
 D) Irak - Hicaz Çanakkale Kafkas

10. I. Dünya Savaşı sonunda yaşanan bazı gelişmeler 
sembollerle gösterilmiştir:

 ★ İmparatorlukların yıkılması

 ✢ Sivil savunma teşkilatlarının kurulması

 ◆ Yeni, ulusal devletlerin kurulması

 ❤ Milletler Cemiyetinin kurulması

 ■ Barış anlaşmalarının yapılması

 Buna göre hangi sembollerle gösterilen gelişme
ler, savaşta milliyetçilik düşüncesinin etkili oldu
ğunun kanıtıdır?

 A) ★ ve ◆  B) ■ ve ❤

 C) ◆ ve ✢  D) ❤ ve ★

11. Almanya, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Sa va şı’na ken-
di yanında girmesini isterken Os man lı Dev leti’nin;

 

Yer alt›
zengin-
likleri

I. II. III. IV. V.

Kültürel
yap›s›

Stratejik
konumu

Geliflmifl
sanayisi

‹nsan
gücü

     

 

 özelliklerinin daha çok hangilerinden yararlanmak 
istemiştir?

 A) Yal nız I   B) I, III ve V

 C) II ve IV   D) Yal nız V

12. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı öncesinde Os manlı 
Devleti’nin tarafsız kalmasını sağlamak için ça ba sarf 
ediyorlardı. İngiltere, Fransa ve Rusya Os manlı 
Devleti’ni askerî bir güç olarak gör memekle beraber 
Almanya’nın yanında savaşa ka tılmasını da istemi-
yorlardı.

 İtilaf Devletlerinin bu tutumu aşağıdaki du rumların 
hangisinden çekindiklerine kanıt olamaz?

 A) Savaş alanının genişlemesinden 

 B) Boğazların aleyhlerine kapanmasından 

 C) Sömürge yollarının tehlikeye düşmesinden 

 D) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik öneminin sona 
ermesinden
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1.           
I. Dünya Savaşı  sonucunda çok sayı- 
da insan hayatını kaybetmiş, siviller 
de savaştan büyük zarar görmüştür. 
Alman, Avusturya-Macaristan, Os- 
manlı imparatorlukları ile Rus Çarlığı 
parçalanmış, Çekoslovakya, Letonya, 
Polonya, Macaristan gibi yeni millî 
devletler kurulmuştur. 

 

Sos yal bil gi ler öğ ret me ni nin ver di ği bil gi le re gö re 
Ça nak ka le Sa vaş la rı nın;

 I. Sö mür ge al tın da ki ulus la ra ör nek ol ması,

 II. Gizli antlaşmaların yapılması,

 III. I. Dünya Savaşı öncesi kurulan ittifakların aynen 
devam etmesi

 du rum la rın dan han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı sa
vu nu la bi lir?

 

 A) Yal nız I  B) Yal nız II

 C)  Yalnız III  D) I ve III

 

2.    
Almanya, Osmanlı Devleti’ni kendi 
yanında I. Dünya Savaşı’na sokarak 
İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yar-
dım göndermesini engellemeyi ve 
İngiltere’nin sömürgeleriyle 
olan bağlantısını kesmeyi amaç-
lamıştır.

 

 Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiler, 
Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
Devleti’nin;

 I. Jeopolitik konumu,

 II. Askerî gücü,

 III. Etnik yapısı

 gibi özelliklerinin hangilerinden yararlanmak iste
diğinin kanıtıdır?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) Yalnız III  D) I, II ve III

3. Os man lı Dev le ti, I. Dün ya Sa va flı bafl la dı ğın da ta-
raf sız ka lıp, ka pi tü las yon la rı tek ta raf lı ola rak kal dır-
mıfl tır.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti’nin ama cı aşa ğı da ki
ler den han gi si dir?

 A)  Da ğıl ma yı ön le mek

 B) Av ru pa dev let le riy le iyi ge çin mek

 C) Sa va flın bit me si ni sağ la mak

 D) Eko no mik ba ğım sız lı ğı nı kazanmak

4. ‹ti laf Dev let le ri zor du rum da olan Çar lık Rus ya sı’na 
yar dım gö tür mek ama cıy la aç tık la rı Ça nak ka le Cep-
he si’nde ba fla rı lı ola ma mıfl lar dır.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ne ne den 
ol du ğu söy le ne bi lir?

 A)  ‹ti laf Blo ğu’ nun I. Dün ya Sa va flı’nı kay bet me si ne

 B) Rus ya’daki Bol fle vik Dev ri mi’nin hız ka zan ma sı na 

 C) I. Dün ya Sa va flı’nın sü re si nin kı sal ma sı na

 D) Çar lık yö ne ti mi nin güç len me si ne

5. 

? =
Savaşın
süresi
uzadı.

Çarlık 
Rusyası
yıkıldı.

İngiliz ve
Fransız

donanması
büyük zarara

uğradı.

 

Verilen diyagramdaki gelişmelere bakılarak “?” 
olan yere I. Dünya Savaşı’ndaki aşağıdaki cephe
lerden hangisi yazılmalıdır?

 A)  Irak Cephesi

 B) Çanakkale Cephesi

 C) Kanal Cephesi

 D) Kafkas Cephesi

5.
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6. 
I. Dünya Savaşı yıllarında Müslüman 
Araplar İngilizlerin yanında Osmanlı 
Devleti’ne karşı savaşmışlardır.

 

Emre’nin tahtada belirttiği bilgiye bakılarak;

 I. Arapların milliyetçilik düşüncesinden etkilendikle-
ri,

 II. İslamcılık düşüncesinin önemini yitirdiği,

 III. Anadolu’da Müslüman nüfusun azaldığı

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) II ve III

7. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İtilaf Dev
letleri karşısında başarı elde ederek, Bulgaristan’ın 
İttifak Devletleri’nin yanında savaşa dahil olması
nı sağlayan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Kafkas Cephesi

 B) Kanal Cephesi

 C) Irak Cephesi

 D) Çanakkale Cephesi

8. • Başlangıçta Osmanlı ordusu bu cephede başarılı 
olmuştur.

 • Kutu’l Amare’de İngiliz ordusu yenilmiştir.

 • Takviye kuvvetler ile İngilizler bu cephede daha 
sonra başarılı olmuşlardır.

 Yukarıda bahsedilen cephe aşağıdakilerden han
gisidir?

 A) Suriye – Filistin cephesi

 B) Çanakkale cephesi

 C) Irak cephesi

 D) Hicaz – Yemen cephesi

9. 
Osmanlı Devleti’nin coğrafi konumunun 
elverişli olması

Osmanlı padişahının halifelik makamına 
sahip olması

?

+

=

 Diyagramda “?” olan yere, aşağıdakilerden han
gisi gelmelidir?

 A)  Osmanlı Devleti Almanya’nın baskısıyla savaşa 
girmiştir.

 B) Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

 C) İtilaf Devletleri savaşı kaybetmiştir.

 D) İttifak Devletleri zor duruma düşmüştür.

10. 
1 İtilaf Devletleri, Çanakkale Cephesi’ni 

açarak savaşı kısa sürede sonuçlandırma-
yı amaçlamışlardır.

D

2 Milletler Cemiyetinin, kurulmasına 
Almanya öncülük etmiştir.

Y

3 Milletler Cemiyetinin dünya barışını 
koruma konusunda başarısız olması 
üzerine, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Birleşmiş Milletler kurulmuştur.

D

4 Türkiye, Milletler Cemiyetinin kurucu 
üyelerinden birisidir.

D

 Burak, yukarıdaki etkinliği doğru (D) ve yanlış (Y) ola-
rak doldurmuş ancak etkinlik sonucunda tam puan 
alamadığına çok üzülmüştür.

 Buna göre Burak’ın üzülmesine, hangi soruya ver
diği cevap neden olmuştur?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

5. Test
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1. 
150.000 kişilik ordu ile Kars ve Batum’u
almak için Sarıkamış harekâtına giriştik.
Ancak şiddetli kışta yollarımızı kaybettik
ve birliklerimizin yarısı şehit oldu.

   

 Yukarıdaki asker, hangi cephe ile ilgili bilgi ver
miştir?

 A) Galiçya Cephesi
 B) Makedonya Cephesi
 C) Kanal Cephesi
 D) Kafkas Cephesi

2. “Ah o sebep olanlar ah, eviniz yıkılsın, Güzel güzel 
yaşıyorduk. Müslümanların süremediği sefayı biz 
sürüyorduk. Bizim gençlerimizi kandırarak kendi 
emelleri uğruna çalıştırdılar. Şimdi her birimiz 
dünyanın bir yerindeyiz.” (Karapit Nedeniyan, 
Kapalıçarşı’da bir halıcı)
(Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Sayı: 38, s.11.)

 Buna göre;

 I. Ermeni ayaklanmaları Ermeniler için olumsuz 
sonuçlar doğurmuştur.

 II. Ermenilerin ayaklanmalarında diğer devletler de 
etkili olmuştur.

 III. Ermenilerin yaşamlarında köklü değişiklikler 
meydana gelmiştir.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

3. İtilaf Devletleri Çanakkale’ye bir deniz ve kara 
harekâtı düzenlemekle aşağıdakilerden hangisini 
amaçlamamışlardır?

 A) İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışı 
bırakmak

 B) Boğazlardan geçerek zor durumdaki Rusya’ya 
yardım ulaştırmak

 C) Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki bağlantıyı 
kesmek

 D) Arapları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmak

4. Osmanlı Devleti bu cephede kutsal yerleri korumaya 
çalışmış ancak bölge halkı Osmanlı devletine karşı 
İngilizlerlerle birlikte hareket etmiştir.

 Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden han
gisi gösterilebilir?

 A) İngilizlerin Arapları bağımsızlık vaadiyle 
kandırmaları

 B) Osmanlı askerlerinin sayıca yetersiz olmaları

 C) Merkezi otoritenin zayıflaması

 D) Osmanlı devletinin pek çok cephede savaşması

5. 
“... Babam, umumi harbin başlangıcında silah altına 
alınmış, 1918 senesinde Musul’dan bir adet sağlık 
belgesi gelmiştir. 15.8.1920 tarihinde Mısır’dan terhis 
edilen askerler ile elden gelen bir mektupla 
Hindistan’da Belary kasabasında esir olduğu anlaşıl-
dı. O mektuptan bile hayatta olup olmadığına dair bir 
bilgi alınmamıştır...”
(Cepheden Mektuplar, s.115.)
(Ankaralı Mustafa oğlu Bahaddin’in İstanbul’daki 
yetkililere yazdığı mektup (1921)

 

Sadece yukarıdaki mektuptaki bilgilere göre,  I. 
Dünya Savaşı için hangi yorum yapılabilir?

 A) İnsan kayıplarına neden olmuştur.
 B) Yeni silah türleri kullanılmıştır.
 C) Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye almıştır.
 D) Yeni devletler kurulmuştur.

OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞTIĞI CEPHELER Kazanım No: 8i.2.2
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6. Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Trabzon Ruslar tarafın-
dan işgal edilmiştir. Ruslar işgal bölgelerindeki Erme-
nileri de ayaklandırmış ve birçok sivil vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir.

 Bu duruma sebep olan gelişme aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Sarıkamış Harekâtı’nın başarısızlıkla sonuçlan-
ması

 B) Bölgedeki çetin soğuk şartları

 C) Osmanlı Devleti’nin aynı zamanda Çanakkale 
cephesinde savaşması

 D) Yeterli Alman desteğinin olmaması

7. 
Ermeniler I. Dünya Savafl› s›ras›nda 
savafl ortam›ndan yararlanarak ba- 
ğ›ms›zl›k için ayakland›lar.Y›llarca süren 
savafllar devleti ve halk› oldukça zay›f 
düflürmüfltü. Ermeniler bu durumdan 
yararlanarak Doğu Anadolu’da Türk 
ordusunu arkadan vurup Türk halkına 
karfl› katliama girifltiler.1915 y›l›ndaki bu 
olaylar üzerine Osmanl› Devleti Tehcir 
Kanunu ile Ermenilerin Suriye’ye göçüne 
karar verdi.

Ece

 Ece’nin verdiği bu bilgilere bakılarak;

 I. Er me ni le rin Osmanlı Devleti’nin zor durumundan 
yararlandığı,

 II. Os man lı Dev le ti’nin Er me nilerin yarattığı so ru n-
ları çöz meye yönelik ön lem ler aldığı,

 III. Os man lı Dev le ti’nin dış iliş ki ler de Er me ni le ri kul-
lan ma ya ça lış tı ğı

 yargılarından han gi le rine ulaşılamaz?

 

 A) Yal nız I  B) Yal nız II

 C) Yal nız III  D) I ve III

8. OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER

Kendi Sınırlarında

Savunma
Cepheleri

Sınırları Dışında

Saldırı
Cepheleri

1 2

3

 Cepheler diyagramında 1, 2 ve 3 numaralı kutulara 
hangi cepheler yazılabilir?

       1             2              3      
 A) Kafkas Çanakkale Romanya
 B) Çanakkale Romanya Kafkas
 C) Romanya Kafkas  Çanakkale
 D) Kafkas Romanya Çanakkale

9. 1914’de Basra’ya asker çıkaran İngilizlerin amacı 
Türk kuvvetlerinin İran’a girmesini ve Hindistan’ı 
tehdit etmesini önlemek ve Ruslarla birleşmekti.

 General Towsend komutasındaki 18 bin kişilik İngiliz 
kuvvetleri Kutü’l Amare’de Türk ordusu tarafından 
yenilgiye uğratıldı. Elde edilen bu başarı uzun 
sürmedi. İngilizler Basra’ya yeniden asker çıkardılar. 
Türk kuvvetleri Kutü’l Amare’yi boşaltmak zorunda 
kaldı.

 Buna göre;
 I. Yukarıda bahsedilen cephe Irak Cephesi’dir.
 II. İngilizler Irak’a Hint okyanusundan saldırı   

  başlatmıştır.
 III. İngilizler Irak Cephesi’nde kayıp vermişlerdir.
 IV. Irak Cephesi’nde Türk ordusu başarılı olmuştur.

 Yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?

 A) I  B) II C) III D) IV

6. Test
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1. 
İzmir 15 May›s 1919 tarihin- 
de Yunanl›lar taraf›ndan 
işgal edilmiştir. Yunanl›lar›n 
İzmir’i aşağ›daki gerekçe- 
lerden hangisine dayanarak 
işgal ettikleri söylenemez?

 A) Paris Barış Konferansı’nda alınan kararlar
 B) Wilson ‹lkelerinin nüfus çoğunluğu maddesi
 C) Amiral Bristol Raporu
 D) Anadolu’daki soydaşlarının Türkler tarafından 

katledildiği iddiası 

2. 
30 Ekim 1918’de imzalanan 
Mondros Ateşkes Antlaşması uy- 
gulanmaya başlanınca, azınlıklar 
daha önceden ve yeni kurdukları 
cemiyetler aracılığıyla anlaşma 
koşullarından yararlanmaya ça- 
lışmış, işgalleri kolaylaştırarak 
kendi devletlerini kurmak iste- 
mişlerdir.

 Sosyal bilgiler öğretmeninin sözünü ettiği bu ce
miyetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer al
maz?

 A) ‹ngiliz Muhipler Cemiyeti
 B) Mavri Mira Cemiyeti
 C) Hınçak Cemiyeti
 D) Rum Pontus Cemiyeti

3. I. Osmanlı orduları terhis edilecek

 II. Boğazlar ‹tilaf Devletlerine açılacak ve işgal edi -
le cek

 III. Doğu Anadolu’daki altı vilayette karışıklık çı kar-
sa, ‹tilaf Devletleri bu vilayetlerin herhangi bi rini 
işgal edebilecek

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıda ve rilen 
maddelerinden hangilerinin, Anadolu ve Ru meli 
arasındaki bağlantının kesilmesine yol açtığı ileri 
sürülebilir?

 A) Yalnız I   B) Yalnız II

 C) I ve II   D) II ve III

4. 

Mondros Ateşkes Anlaşması son- 
rası Padişah Vahdettin Meclisi 
Mebusanın çalışmalarına son 
vermiştir.

 Sos yal bil gi ler öğ ret me ni nin ver di ği bu bil gi le re 
gö re;

 I. Ulusal ira de nin za rar gör dü ğü,

 II. Hü kû me ti de net le ye cek bir gü cün kal ma dı ğı,

 III. Os man lı Dev le ti’nin im pa ra tor luk özel li ği nin güç -
len di ği

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 A) Yal nız I  B) Yal nız II

 C) Yalnız III  D) I ve II

5. Mond ros Ateş kes Ant laş ma sı’na gö re; ‹ti laf Dev let le-
ri gü ven lik le ri ni teh li ke de gör dük le ri her han gi bir stra-
te jik ye ri iş gal ede bi le cek ler di.

 Bu hük me ba kıl dı ğın da, İti laf Dev let le ri nin amaç
la rıy la il gi li ola rak aşa ğı da ki öğ ren ci ler den han gi
si nin yap tı ğı de ğer len dir me yan lış olur?

 
İşgallerin hukuki gerekçe- 
sini oluşturmak

Cephe sayısını artırmak

Osmanlı Devleti’ni parça-
lamak

İstedikleri yeri işgal edebil- 
mek

A)

B)

C)

D)

 

7.
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6. Mond ros Ateş kes Ant laş ma sı’ndan son ra baş la yan 
iş gal le re tep ki ola rak yur dun çe şit li böl ge le rin de Trab-
zon Mü da faa-i Hu kuk Ce mi ye ti, Trak ya Pa şa eli Ce-
mi ye ti gi bi birçok ce mi yet ku rul muş tur. 

 Bu bil gi ye gö re, aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne 
ula şı la maz?

 A)  Halk, iş gal le re kar şı ör güt len me ye baş la mış tır.
 B) Böl ge sel kur tu luş yol la rı dü şü nül müş tür.
 C) Ce mi yet ler iş gal le ri en gel le ye bil mek ama cıy la 

o luş tu rul muş tur.
 D) Ce mi yet ler, ‹s tan bul Hükûmetinin des te ği ni al-

mış tır.

7.  Telsiz,
telgraf ve 

kablolar İtilaf 
Devletlerinin 
memurları 
tarafından 
denetle-
necek

Osmanlı
demir yolları

İtilaf
Devletlerinin
denetimine
bırakılacak

Toros
tünelleri

işgal
edilecek

 Mond ros Ateş kes Ant laş ma sı’nın yu ka rı da ki ba
lon cuk lar da ya zan mad de le ri ne ba kı la rak;

 I. Ana do lu hal kı nın iş gal le re kar şı ör güt len me si en-
gel len me ye ça lı şıl mış tır.

 II. Os man lı Dev le ti res men so na er miş tir.

 III. Os man lı Dev le ti’nin ula şım ve ile ti şi mi ne el ko-
nul muş tur.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 

 A) Yal nız I   B) I ve II

 C) I ve III   D) II ve III

8. Pa ris Ba rış Kon fe ran sı’nda ‹n gi liz ler ve Fran sız lar 
kon fe ran sa Yu nan lı la rı  da da vet ede rek, Os man lı Dev-
le ti’nde nü fus yö nün den ço ğun luk oluş tur duk la rı bölg e- 
ler üze rin de hak la rı nı sa vun ma la rı nı is te di ler.

 İti laf Dev let le rinin bu tu tu mu nun Wil son İl ke ler i’nin 
aşa ğı da ve ri len mad de le rin den han gi si ne da yan
dı ğı söy le ne bi lir?

 A) Tür kl erin ço ğun luk ta ol du ğu top rak lar da Türk 
ege men li ği ta nı na cak

 B) Her ulus ço ğun lukta ol duk la rı top rak lar da ken  di 
ge le cek le ri ni ken di le ri be lir le ye cek

 C) Ulus la ra ra sı ba rı şı sağ la mak ama cıy la bir ör güt 
ku ru la cak

 D) Bo ğaz lar tüm dün ya ya açı la cak

9. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda; “‹ti laf Dev let le ri 
gü ven lik le ri ni teh dit ede cek bir du rum or ta ya ç› kar sa, 
herhangi bir stratejik bölgeyi ifl gal ede bi le cektir.” mad
desi yer almıştır.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ne or tam ha
zır la dığı söy le ne bi lir?

 A)  Osmanlı topraklarının işgale açık hâle gelmesine
 B) Ana do lu’nun si ya si bü tün lüğü nün sağlan ma s› na
 C) Os man l› Dev le ti’nin ‹ti laf bloğu na geç me si ne
 D) Ak de niz ti ca re ti nin can lan ma s› na

10. Kurtuluş Savaşı’nda Müdafaa-i Hukuk Der nek leri, 
hiçbir siyasal partiyle ilişkileri olmadıklarını bil-
dirmişlerdir. 

 Müdafaai Hukuk Derneklerinin bu dav ra nış
larındaki amaç, aşağıdakilerden hangisi ola bilir? 

 A) Padişaha bağlı olduklarını kanıtlamak

 B)  Değişik görüş ve düşünüşte olanları tek bir amaç 
etrafında toplamak

 C) ‹tilaf Devletlerini oyalamak

 D)  ‹stanbul Hükûmetinin desteğini almak

7. Test
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1.     

Gülçin Ali

Elif Ebru

Kilikyalılar
Cemiyeti

Millî Kongre
Cemiyeti

Etnik-i Eterya
Cemiyeti

Reddi İlhak
Cemiyeti

 Yu ka rı da ki öğ ren ci ler den han gi si nin aç mış ol du ğu 
pan kart ta Kurtuluş Savaşı sırasında ku rulan ya
rarlı derneklerden birinin adı yaz mamak  ta dır?

 A) Gül çin   B) Ali

 C) Elif   D) Eb ru

2. Paris Barış Konferansı’nda ‹ngiltere ve Fransa kendi 
çıkarları doğrultusunda daha önce ‹talya’ya verileceği 
ka rarlaştırılan ‹zmir ve Batı Anadolu’yu Yunanis tan’a 
vermiştir.  

 Bu durumun;
 I. ‹tilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının ya-

şan ması,
 II. Anadolu’daki azınlık isyanlarının sona ermesi,
 III. Gizli paylaşım antlaşmalarında değişiklik ya pıl-

ması

 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söy
lenebilir?

 A) Yalnız II   B) Yalnız III

 C) I ve II   D) I ve III

3. “Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasın dan 
sonra Anadolu’da direniş cemiyetlerinin ku rulması ve 
Kuvayımilliye hareketinin oluş ma sının nedenleri ne-
lerdir?” şeklindeki sınav soru su na, aşağıdaki öğ
rencilerden hangisinin verdiği yanıt yanlıştır?

 A)
İstanbul Hükûmetinin işgaller 
karşısında tepkisiz kalması

B)

C)

D)

Anadolu’da işgallerin başlaması

İşgal bölgelerindeki halkın savunma 
içgüdüsü

İtilaf Devletleri ile ilişkileri geliştirme 
düşüncesi

 

 

4. 
Faaliyet
Bölgeleri

I. İzmir

II. Trabzon

III. Doğu
 Anadolu

IV. Çukurova

Zararl›
Cemiyet

Mavri Mira

Pontus Rum

Hınçak
Komitesi

Alyans İsrailit

Yararl›
Cemiyet

İzmir
Müdafaa-i Hukuk

Trabzon
Müdafaa-i Hukuk

Doğu İlleri
Müdafaa-i Hukuk

Millî Kongre
Müdafaa-i Hukuk

 Mil lî Mü ca de le Dö ne mi’n de fa ali yet gös te ren ya
rar lı ve za rar lı ce mi yet ler le il gi li ola rak ve ri len yu
ka rı da ki eş leş tir me le r den han gi si yan lıştır?

 A)  I  B)  II C)  III D)  IV

5. ‹z mir ve çev re si gizli antlaşmalarla ‹tal ya’ya ve ril-
mişken; Pa ris Ba rış Kon fe ran sı’nda Yu nan lı la ra veril-
me si ka rar laş tı rıl mış tır.

 Bu değişikliğin ne de ni nin aşa ğı da ki ler den han gi
si ol du ğu söy le ne mez?

 A)  ‹ngiltere’nin sömürge yolları üzerinde güçlü bir 
devlet istememesi

 B) ‹ngiltere’nin Yunanlıları kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanabileceğini düşünmesi

 C) Yunanlıların ‹talya’ya göre güçsüz olması
 D) ABD’nin ‹talya’yı bu bölgelerde istememesi

KUVAYI MİLLİYE / CEMİYETLER Kazanım No: 8i.2.3 – 2.4
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6. 

Millî Varlığa
Düşman

Cemiyetlerin
Özellikleri

 Yukarıda verilen diyagramda “?” olan yerlere aşa
ğıdakilerden hangisi yazılamaz?

 A) Millî Mücadele’ye destek vermeleri
 B) Hilafet ve saltanatçı olmaları
 C) ‹ngiliz ve Amerikan mandasını benimsemeleri
 D) Ulusun gücüne inanmamaları

7. TBMM’ye kar şı çı kan Pon tus Rum ve Er me ni ayak
lan ma la rı nın ama cı aşağı da ki ler den han gi sidir?

 

 A) Millî Mücadele’ye destek vermek

 B) Ba ğ›m s›z dev let  kur mak

 C) Ekonomik hak lar el de et mek

 D) Ül ke bütün lüğünü korumak

8.    

Dilek

Yasin

Erol

Zeynep

Kendi devletlerini kurmak 
istemişlerdir.

Millî Mücadele’ye destek 
vermişlerdir.

Türk direnişini kırmak iste- 
mişlerdir.

İşgalleri kolaylaştırmışlar- 
dır.

 Yukarıdaki öğrencilerden hangisi azınlıkların kur
duğu millî varlığa düşman cemiyetlerle il gili yanlış 
bilgi vermiştir?

 

 A) Erol   B) Dilek

 C) Zeynep   D) Yasin

9.                     

Yararl›Cemiyetler

 Yukarıdaki yararlı cemiyetler kumbarasına aşağı
daki paralardan hangisi atılırsa yanlış olur?

 

 A)

C) D)

B)
Trakya
Paşaeli
Cemiyeti

Millî
Kongre
Cemiyeti

İslam
Teali

Cemiyeti

Kilikyalılar
Cemiyeti

10. Aşağı da ki ler den han gi si ya rar lı ce mi yet le rin özel
lik le rin den bi ri değil dir?

 
 A)  Güç lü bir dev le tin ko ru ma s› na gir me yi sa vun-

mufl lar d›r.
 B) Böl ge sel ola rak ku rul mufl lar d›r. 
 C) ‹fl gal le re kar fl› di re ni fli bafl lat m›fl lar d›r.
 D) Si vas Kong re si ile bir lefl ti ril mifl ler dir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin ortaya 
çıkmasının nedeni olmaz?

 A) Osmanlı Devleti’nin birinci dünya savaşında 
yenilmesi

 B) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
 C) Damat Ferit hükümetinin işbaşına gelmesi
 D) İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi

8. Test
KUVAYI MİLLİYE / CEMİYETLER
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1. Amasya Genelgesi’nde “İstanbul Hükûmetinin Türk 
ulusuna olan sorumluluğunun gereklerini yerine geti-
remediği” kamuoyuna duyurulmuştur.

 Genelgede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış
tır?

 
A)

B)

C)

D)

Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi

Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi

Cemiyetlerin birleştirilmesi gerektiği

Manda ve himayenin reddedilmesi

2. 
Amasya Genelgesi’nde;
– Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı

tehlikededir.
– Milletin bağımsızlığını yine milletin azim

ve kararı kurtaracaktır.
– Askerî ve millî örgütler hiçbir şekilde 

dağıtılmayacak ve başkalarına verilme-
yecektir, .

maddeleri yer almıştır.

 Buna göre, Amasya Genelgesi ile ilgili;

 I. Millî Mücadele’nin kişisellikten çıkarılarak ulusa 
mal edilmeye çalışıldığı,

 II. Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yönetimin 
açıklandığı,

 III. Ulusal egemenlik düşüncesine ilk kez yer verildiği

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız II  B) Yalnız III

 C) I ve II  D) I, II ve III

3. Amasya Genelgesi’nde alınan;

 I. Ulu sun ba ğ›m s›z l› ğ› n› yi ne ulu sun azim ve ka ra r› 
kur ta ra cak t›r.

 II. İs tan bul Hü kûme ti üze ri ne dü şen so rumlu lu ğun 
ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re me mek te dir.

 III. Va ta n›n bü tün lü ğü ulu sun ba ğ›m s›z l› ğ› teh li kede-
dir. 

 kararlarından hangileri ulusal bağımsızlık ve ulu
sal egemenlik mücadelesinin birlikte yürütülece
ğinin göstergesidir?

 A) Yal n›z I   B) Yal n›z II

 C) I ve II   D) II ve III

4. Millî Mücadele Dö ne mi ile il gi li ola rak, aşa ğı da ki
ler den han gi sin de I. de ve ri lenin II. ye or tam ha zır
la dı ğı savunulamaz?

      

Amasya Genelgesi’nin 
yayımlanması

Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiye-
ti’nin kurulması

Amasya Görüflmeleri-
nin yapılması

Temsil Kurulunun Si-
vas’tan Ankara’ya gel-
mesi

Ulusal bilincin 
canlanması

Ulusal mücadelede 
birliğin sağlanması

‹stanbul Hükûmetinin 
Temsil Kurulunu hu-
kuken tanıması

Damat Ferit Hükûme-
tinin düflmesi

➠

➠

➠

➠

▲

■

●

✶

I. II.

 

 A)  s B) ■ C) ●  D) ✶

5. Mustafa Kemal Paşa’n›n yay›mlad›ğ› Havza 
Genelgesi’nde; “Askerlerin terhis edilmemesi ve cep-
hanelerin teslim edilmemesi” şeklinde bir madde yer 
alm›şt›r.

 Bu bilgiye dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin 
Havza Genelgesi’nde alınan bu kararın nedenle
rinden biri olduğu savunulamaz?

 A) Savunma gereksinimi

 B) İşgalin ortaya koyduğu tehdit

 C) Silahl› bir savunma gücü oluşturma isteği

 D) Padişahın otoritesini sağlamlaştırmak

9.
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6. 
Erzurum ve Sivas kongreleri hangi 
yönleri ile ulusal iradeye dayalı yeni bir 
devlet kurulması sürecinin başladığının 
göstergesidir?

Sinan

Demet

?

 Sinan aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi si ni söy ler se, 
De met’in so ru su nu doğ ru ya nıt la mış olur?

 

 A) Savaş›n temel ilke ve hedeflerinin belirtilmesi

 B) Manda ve himayenin kabul edilmemesi

 C) Vatan›n bölünmezliği ilkesini getirmeleri

 D) Yasama ve yürütme gücünün kullan›lmas›

7.                   
  AMASYA GENELGES‹

KURTULUfi SAVAfiI’NIN
 YÖNTEM‹Nİ BELİRTMİŞTİR.

?

  
             

 Yukarıdaki diyagramda “?” olan yere aşağıda ki
lerden hangisi getirilmelidir?

 A) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehli ke-
dedir. 

 B)  Ulusun haklı sesini dünyaya duyurmak için her 
türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı 
gereklidir. 

 C) Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve ka  rarı 
kur taracaktır. 

 D)  İstanbul Hükûmeti üzerine düşen sorumlulu ğun 
gereklerini yerine getirmemektedir. 

8. 
Mondros Ateflkesi’nin ard›ndan ordunun terhisi 
istendi. Ama ben Doğu Anadolu’da komutam 
alt›ndaki kolorduyu dağ›tmayarak Mustafa Kemal’in 
emrine girdim ve beraber Millî Mücadele’yi 
örgütleme çabas› içine girdik.

         

 Kâzım Karabekir’in bu sözlerine bakılarak;

 I. Ulu sal Kur tu luş hareketinde or du nun da des te ği-
nin sağ lan dı ğı,

 II. Kâzım Karabekir’in Mond ros Ateşkesi’nin hü-
küm le ri ne uy ma dı ğı,

 III. İti laf Dev let le ri ile iliş ki le ri n ge liş ti ril di ği

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 A) Yal nız I   B) I ve II

 C) I ve III   D) II ve III

9.      

Misakımillî, Erzurum ve Sivas Kongresi 
kararları ile Wilson İlkeleri ve Fransız 
İhtilali’ne uyumlu olacak şekilde ha- 
zırlanmıştır. Bu durumun temel ne- 
deni nedir?

 Sosyal bilgiler öğretmeninin bu sorusuna, aşa
ğıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap ver
miştir?

 

A)

C)

B)

D)

Savunma ihtiyacının 
artması

Rejim değişikliğinin ge- 
rekliliği düşüncesi

Komşu devletlerle iş  
birliğini geliştirme dü- 
şüncesi

Evrensel ilkelere dayan-
dırılarak haklılığın kanıt- 
lanmak istenmesi

 

 

MİLLî MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ9. Test
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1. Aşağıda, 8. sınıf 1. dönem yazılı sınavında sorulan 
sorulardan bir tanesi verilmiştir. 

Amasya Genelgesi’nin

Millî Mücadele tarihindeki

önemi nedir?

 Yazılı sorusuna, hangi öğrenci yanlış cevap ver
miştir?

 

A) B)

İlk defa ulusal
egemenlikten
bahsedilmiştir.

Kurtuluş Sava-
şı’nın yöntemi 
belirlenmiştr.

Kurtuluş Sava-
şı’nın gerekçesi

belirtilmiştir.

Millî cemiyetler
tek çatı altında
toplanmıştır.

C) D)

 

  

2. Erzurum Kongresi’nin hangi maddesi sorumluluk
larını yerine getiremeyen Osmanlı Hükûmetinin 
yerine bir hükûmet kurulmak istendiğini ifade 
eder?

 A) Millî sınırlar içerisinde vatan  bir bütündür.

 B) Doğu illeri yabancıların işgaline karşı tüm ulusla 
birlikte hakkını savunacaktır.

 C) Osmanlı Hükûmeti, doğu illerinin ve vatanının 
bütünlüğünü sağlayamazsa, bunun gerçekleş-
mesi için geçici bir hükûmet kurulacaktır.

 D) Mebusan Meclisi’nin hemen toplanmasına çalı-
şacaktır.

3. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini 
(Yararlı Cemiyetler) birleştirerek 
bir gazete kurmamız gerekli.

 

 Sivas Kongresi delegelerinin aldığı kararlara göre 
hangi yorum yapılabilir?

 A) İşgal güçleri Anadolu topraklarını boşaltmaya 
başlamıştır.

 B) İşgallere karşı ilk direniş hareketleri görülmeye 
başlamıştır.

 C) Kurtuluş Savaşı’nda etkili yöntemler 
benimsenmiştir.

 D) Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.

4.

Amasya

Kurtuluş
Savaşı’nın
yöntemi bu

şehirde ortaya
konulmuştur.

İlk defa
bu şehirde 

ulusal
egemenlikten
bahsedilmiştir.

İlk defa 
bu şehirde

millî cemiyetler
birleştirilmiştir.

1

2

3

 

 Kavram haritasının hangi bölümlerinde bilgi yan
lışı yapılmıştır?

 A) Yalnız 1  B) Yalnız 3

 C) 1 ve 2  D) 2 ve 3

10.
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2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

KONU TARAMA TESTİ

MİLLî MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ Kazanım No: 8i.2.5



KONU TARAMA TESTİ

42

5. 

Erzurum Kongresi’nde oluflturulan 
Temsil Heyeti Doğu illerini temsil 
ediyordu. Sivas Kongresi’nde ise 
tüm yurdu temsil ettiği fleklinde 
yeni bir düzenlemeye gidildi.

 Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bilgilere göre, 
Temsil Heyeti ile ilgili;

 I. Zamanla görev ve yetkilerinin genişletildiği,

 II. Ulusal iradeyi temsil ettiği,

 III. Sivas Kongresi’nde ulusal bir nitelik kazan d›-
r›ld›ğ›

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yaln›z I  B) Yal n›z II

 C) Yaln›z III  D) I, II ve III

6. Si vas Kong re si’nde;

 

Sevgi

Manda ve himaye 
düşüncesi kesin 
olarak reddedil- 
miştir.

Bütün direniş örgütleri 
Anadolu ve Rumeli Mü- 
dafaa-i Hukuk Cemiyeti 
adı altında birleştiril- 
miştir.

Mücadelenin hedefleri  
saptanmıştır.

Umut

Cansu

 

 Bu na gö re, yukarıdaki öğ ren ci ler den han gi le ri nin 
ver di ği bil gi ler yurt sa vun ma sı nın tek el den yü rü
tü le ce ği nin kesin ka nı tı dır?

 A)  Yal nız Umut B) Yal nız Cansu

 C)  Yal nız Sev gi D) Umut ve Cansu

7. Erzurum Kongresi’nde alınan “Mebusan Meclisi 
bir an önce toplanmalıdır.” kararı, Kurtuluş 
Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine dayandırıl
mak istendiğinin göstergesidir?

 A) Kuvayımilliye’ye

 B) Düzenli orduya

 C) Padişah ve İstanbul Hükûmetine

 D) Ulusal iradeye

8. 

İstanbul Hükûmetinin, Anado-
lu hareketini etkisiz hâle getir-
mek amacıyla yaptığı girişimler
nelerdir?

Leyla
İpek

?

 Leyla’nın bu sorusuna karşılık, İpek aşağıdaki 
lerden hangisini söylerse yanlış cevap vermiş 
olur?

 A) Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararının

  çıkarılması

 B) Şeyhülislama fetva yayınlatması

 C) Askerliğin kaldırıldığı yönünde propagandalar 
yapması

 D) Amasya Görüşmelerini yapması

9. – Sivas Kongresi’nin çalışmalarını tamamlamasın-
dan sonra İradeimilliye gazetesi,

 – Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesiyle beraber 
burada da Hâkimiyetimilliye gazetesi yayımlan-
maya başlanmıştır.

  Millî Mücadele Dönemi’ndeki bu gelişmelerle he
deflenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 A) Millî Mücadele sırasında alınan kararları halka 
duyurmak

 B) Örgütlenmeyi kolaylaştırmak

 C) Ulusal bilincin gelişmesini sağlamak

 D) İtilaf Devletlerinin tepkilerini azaltmak

MİLLî MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ10. Test
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1. “Si vas Kong re si’nde han gi konuda yaşanan  tar t›ş ma-
la r ulu sal ba ğ›m s›z l›k an la y› ş› na ay k› r› d›r?” şek lin de
ki sı nav so ru su na aşağıdaki öğrencilerden hangi
leri doğru cevap vermiştir?

 

Gizem

Yararlı cemiyetlerin bir- 
leştirilmesi

Temsil Heyeti’nin yetkilerinin 
tüm yurdu temsil edecek şekilde 
genişletilmesi

Emir

Murat

Manda ve himaye tar-
tışmalarının yaşanması

    
 

 

 

 A) Yalnız Emir B) Yalnız Gizem

 C) Emir ve Gizem D) Gizem ve Murat

2. I. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, 
bölünemez.

 II. Hristiyan azınlıklara sosyal ve siyasal dengemizi 
bozacak ayrıcalıklar verilemez.

 III. Osmanlı Mebusan Meclisi bir an önce açılmalı ve 
hükûmet çalışmalarını denetlemelidir.

 Erzurum Kongresi’nin yukarıda verilen kararların
dan hangileri, Anadolu’da Ermeni devletinin ku
rulmasının kabul edilmeyeceğini göstermektedir?

 A) Yalnız I  B) I ve II

 C) I ve III  D) II ve III

3. 

Manda ve himaye kabul edilemez.

Ulusal s›n›rlar içinde vatan bir bütündür, 
bölünemez.

Sömürü amac› olmamas› kofluluyla d›fl 
yard›m al›nabilir.

Ersin

  

 Er sin’in belirttiği bu mad de ler ilk kez aşa ğı da ki le
rin han gi sin de yer al mış tır?

 A) Amasya Genelgesi

 B)  Erzurum Kongresi

 C) Sivas Kongresi

 D)  Amasya Görüşmeleri

4. “Millî iradeyi hakim kılmak esastır.” kararı Erzurum 
kongresinde alınmıştır.

 Bu karar doğrultusunda;

 I. TBMM’nin açılması

 II. Cumhuriyetin ilanı

 III. Saltanatın kaldırılması

 çalışmalarından hangileri gerçekleştirilmiştir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

5. 

1. Amasya Genelgesi

2. Erzurum Kongresi

3. Sivas Kongresi

4. Amasya
    Görüşmeleri

 Millî Mücadele Dö ne mi ile il gi li ola rak, yu ka rı da ki 
ki tap ta yer alan nu ma ra lan dı rıl mış ge liş me ler den 
han gi sin de, Tem sil He ye tinin hu ku ki var lı ğı İs tan
bul Hükûmeti ta ra fın dan ilk kez ta nın mış tır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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6. Mustafa Kemal Paşa; Amasya Genelgesi’nden sonra 
bütün askerî ve sivil makamlar ile İstanbul Hükûmetine 
birer mektup göndererek “Artık İstanbul Anadolu’ya 
hâkim değil, bağlı olacaktır.” demiştir.

 Buna göre, Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden han
gisini öncelikle gerçekleştirmeyi amaçladığı söy
lenebilir?

 A) Cemiyetleri birleştirmeyi

 B) Merkezî otoriteyi güçlendirmeyi

 C) Düzenli ordu kurmayı

 D) Genelge ve kongre kararlarını İstanbul’a 
bildirmeyi

7. Havza Ge nel ge si’nden son ra ya p› lan mi tin glerin çoğu 
İs tan bul’da ger çek leş ti ril miş tir. An cak İs tan bul’da ki mi-
ting ler iş gal ci güç ler ta ra f›n dan da ğ› t›l m›ş ve birçok ay d›n 
Mal ta’ya sür gü ne gön de ril miş tir.

 Bu bilgiler dikkate alındığında;

 I. İş gal ci güç ler Millî Mücadele ’ye kar ş› d›r.

 II. Ulu sal bi linç oluş ma ya baş la m›ş t›r.

 III. İs tan bul Hükûmeti mitingleri desteklemiştir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 A) Yaln›z I  B) Yaln›z III

 C) I ve II  D) I, II ve III

8. 

Manda ve himaye ka- 
bul edilemez.

1
Ulusun bağ›ms›zl›ğ›n›
yine ulusun azim ve
karar› kurtaracakt›r.

2

Osmanl› Mebusan Mec- 
lisi bir an önce aç›lmal›- 
d›r.

3
Kuvay›milliye’yi etken,
millî iradeyi egemen
k›lmak esast›r.

4

 

 Millî Mücadele yıllarında alınan yukarıdaki ka
rarlardan hangisi, ulusal iradeyi etkili hâle ge tirme 
amacı taşımamaktadır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

9. Er zu rum Kong re si’nin so na er di ği ge ce Maz har Mü fit 
Bey’i ça ğı ran Mus ta fa Ke mal şun la rı not et ti rir: “Za fer-
den son ra hükûmetin şek li cum hu ri yet ola cak tır. Pa-
di şah ve ha ne dan hak kın da za ma nı ge lin ce icap eden 
mu ame le ya pı la cak tır. Te set tür kal ka cak tır. Fes kal-
ka cak, me de ni mil let ler gi bi şap ka gi yi le cek tir. La tin 
harf le ri ka bul edi le cek tir.”

 Bu bil gi ye ba kı la rak Mus ta fa Ke mal ile il gi li;

 I. Çağdaşlaşmayı gerekli gördüğü,

 II. İn kı lap ha re ket le ri ne ön ce lik ver di ği,

 III. Kur tu luş Sa va şı’nın ba şa rıy la so nuç la na ca ğı na 
olan inan cını or ta ya koy du ğu

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 A) Yal nız I  B) I ve II

 C) I ve III  D) II ve III

10. “Millî Mücadele yıl la rında İs tan bul Hükûmetinin, Ana-
do lu ha re ke ti ni bir güç ola rak gör dü ğü ne ne ler ka nıt 
ola rak gös te ri le bi lir?” şek lin de ki sı nav so ru su na, 
han gi öğ ren ci nin ver di ği ya nıt yan lış tır?

 

A)

C)

B)

D)

Temsil Kurulu ile 
Amasya Görüşmelerini 
yapması

TBMM’ye karşı çıkarılan 
isyanlara destek vermesi

Sivas Kongresi’nin top- 
lanmasına engel olma- 
ya çalışması

İtilaf Devletleriyle Sevr 
Antlaşması’nı imzalama-
sı
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1. I. TBMM’nin aldığı ilk kararlardan bazıları şun
lardır:

 – Hükûmet kurmak gereklidir.

 – Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yü rütme 
yetkilerini kendinde toplam›şt›r. 

 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde hiç bir 
güç yoktur.

 Bu ka rar la ra ba kı la rak, I. TBMM ile il gi li aşa ğı da ki 
yar gı lar dan han gisine ulaşılamaz?

 A) Yeni bir devletin temellerini atm›şt›r.

 B) Osmanl› yönetimini yok saym›şt›r.

 C) Olağanüstü yetkilerle donat›lm›şt›r.

 D) Eski yönetimin etkisini korumuştur. 

2. İlk TBMM ya sa ma, yü rüt me ve yar g› yet ki le ri ni ken di-
sin de top la m›ş t›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, TBMM’nin yar gı yet ki si
ni kul lan dı ğı nın gös ter ge si dir?

 A) Mustafa Kemal’i Meclis başkan› seçmesi

 B) İstiklal Mahkemelerini kurmas›

 C) H›yanet-i Vataniye Kanunu’nu kabul etmesi

 D) Tekalif-i Milliye Emirlerini yay›mlamas›

3. TBMM’nin aç› l› ş›y la Mus ta fa Ke mal’in Mec li se sun du-
ğu öner ge de “Hükûmet kur mak zo run lu dur.” öne ri si 
bu lun mak ta d›r.

 Bu öne ri ile aşa ğı da ki ler den han gi si nin ta nın ma
dı ğı söy le ne bi lir?

 A) İs tan bul Hükûmeti

 B) Halifelik

 C) İti laf Dev let le ri

 D) Az›n l›k lar

4. Mus ta fa Ke mal Me bu san Mec li si nin Ana do lu’da top-
lan ma s› n› is te miş tir.

 Mus ta fa Ke mal’in bu is te ğin de ki hak lı lı ğı nı gös te
ren olay lar için de aşa ğı da ki ler den han gi si gös te
ri le mez?

 A) İs tan bul’un iş ga li

 B) Ve kil le rin tu tuk lan ma s›

 C) Meclisin dağ›t›lmas›

 D) Tem sil He ye ti nin An ka ra’ya gel me si

5. 

I. TBMM’nin ulusal bağımsızlık 
savaşı sonuna kadar düzenli ça- 
lışmasını ve süratli karar alma- 
sını sağlayan özelliği nedir?

 

 Sos yal bil gi ler öğ ret me ni nin bu so ru su na, aşa ğı
da ki öğ ren ci ler den han gi si doğ ru ce vap ver miş tir?

 

A)

C)

B)

D)

Ayaklanmaları bastır- 
ması

Ülke yönetimini elinde bu- 
lunduran tek organ olması 
ve güçler birliğini benim-
semesi

Hükûmetin sürekliliği-
nin sağlanması

Bağımsızlığı gerçekleş-
tirmeyi istemesi
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6. 23 Nisan
1920’de

TBMM’nin
açılmasıyla

? ? ?

 
 

 Verilen diyagramda “?” olan yerlere aşağı da ki 
lerden hangisi yazılamaz?

 A) Temsil Heyetinin hukuki varl›ğ› sona ermiştir. 

 B) Hilafet yanl›lar›n›n tepkileri azalm›şt›r.

 C) Ulus iradesi güçlenmiştir. 

 D) Yeni bir Türk Devleti’nin temelleri at›lm›şt›r. 

7. İtilaf Devletleri, Osmanlı Mebusan Meclisini kapatarak, 
Millî iradeyi yok etmeye çalışmıştır. 

 M. Kemal kapanan meclisin yerine yeni bir meclis 
açarak öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaç
lamıştır?

 A) Ulusal birliği gerçekleştirmek

 B) Ulusal iradeyi hakim kılmak

 C) Düzenli ordu kurmak

 D) Barış antlaşması yapmak

8. Amas ya Gö rüş me le ri ile Me bu san Mec li si nin ye ni den 
top lan ma s› ka ra ra bağ lan m›ş t›r. Fa kat Mec li sin ne re-
de top la na ca ğ› so run ol muş, Tem sil He ye ti Baş ka n› 
Mus ta fa Ke mal Mec li sin İs tan bul d› ş›n da top lan ma s› n› 
is te di ise de Ka nuni Esa si’ye ay k› r› ol du ğu için Mec lis 
İs tan bul’da top lan m›ş t›r.

 Mus ta fa Ke mal’in Mec lisin İs tan bul’da top lan ma
sı na kar şı çık ma sı nın ne den le ri ara sın da aşa ğı da
ki ler den han gi si gös te ri le mez?

 A)  İs tan bul’un İti laf Dev let le ri nin fi ili iş ga li al t›n da ol-
ma s›

 B) Mec li sin İs tan bul’da uzun sü re ça l› şa ma ya ca ğ› na 
inan ma s›

 C) Ulu sal ira de nin öz gür ka rar ala ca ğ› n› dü şün me si

 D) Sal ta nat ta raf tar la r› n›n ço ğun luk ta ol ma s›

9. Üzerinde ilk TBMM döneminde, devletin en çok har-
cama yapt›ğ› alan›n bulunduğu uçurtma Ayşegül’ün 
uçurtmas›d›r.

 Buna göre,  hangi  uçurtma Ayşegül ’ün 
uçurtmasıdır?

 
A)

Sanayi
B)

Ticaret

C)
Tarım ve 
hayvancılık

Millî
savunmaD)

 

10. TBMM’yi Os man lı Me bu san Mec li sin den ayı ran en 
önem li özel li k aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 
 A) Üyelerinin belli bir süre için seçilmesi

 B) Ya sa ma yet ki si ni kul lan ma s›

 C) Kendi üstünde bir güç kabul etmemesi

 D) Hal k›n yö ne ti me ka t›l ma s› n› sağ la ma s›

11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen 
Misakımillî’de ulusal egemenlikle ilgili bir madde
nin yer almaması, ne ile açıklanabilir?

 A) Mustafa Kemal’in henüz bu düşünceye sahip 
olmamas›

 B) Ulusal bağ›ms›zl›ğa öncelik verilmesi

 C) Temsil Kurulunun karş› ç›kmas›

 D) Manda yanl›lar›ndan çekinilmesi
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1. I. TBMM, ken di si ne kar fl› ç› ka r› lan is yan la r› ön le mek 
ama c› yla H› ya net-i Va ta ni ye Ka nu nu’nu ç› kar m›fl ve 
is yan c› la r› kur du ğu ‹s tik lal Mah  ke me le rinde yar g› la-
m›fl t›r. Ay r› ca ‹s tan bul’dan ge len her tür lü res mî ev ra-
k›n ge ri gön de ril me si için bir ka rar al m›fl t›r. 

 Bu bilgilere bakılarak, I. TBMM ile ilgili aşa ğıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 A) Otoritesini güçlendirmeye çal›flt›ğ› 

 B) Yasama yetkisini kulland›ğ›

 C) ‹syanc›lar› kendi yan›na çekmeye çal›flt›ğ›

 D) Yarg› gücüne sahip olduğu 

2. Anadolu’da millî hareketin güçlenmesini engellemek 
amacıyla Büyük Millet Meclisi Hükûmetine karşı 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıktı.

 Ayaklanmalar bastırılmış olsa da;

 I. Millî mücadelenin uzamasına

 II. İşgallerin genişlemesine

 III. Kaynakların boy yere harcanmasına

 durumlarından hangilerine sebep olduğu söylene
bilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

3. TBMM hükûmeti elindeki birliklerin büyük kısmını 
ayaklanmaları bastırmak için kullanmıştır.

 Bu durum;

 I. Yunanlıların işgalini kolaylaştırmıştır.

 II. İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasını zorunlu kıl-
mıştır.

 III. Merkezî otoriteyi zayıflatmıştır.

 IV. Anadolu’da güvenlik sağlanmıştır.

 yargılarından hangisine ulaşılabilir?

 A) I  B) II C) III IV

4. TBMM’ye kar şı çı kan ayak lan ma lar ve ayak lan ma yı 
çı ka ran la rın eş leş ti ril me si aşa ğı da ki le rin han gi
sin de yan lış ve ril miş tir?

 

 
A) Bolu, Düzce, 

Hendek Ayak-
lanması

→

İstanbul Hükûmeti  
ve İtilaf Devletleri

B) Anzavur Ayak-
lanması

→
İstanbul Hükûmeti

C) Millî Aşireti 
Ayaklanması

→
Azınlıklar

D) Çerkez Ethem 
Ayaklanması

→
Kuvayımilliye

 

5. TBMM’ye kar şı ayak lan ma la rın çık ma sı;

 I. TBMM’nin güç ve za man kay bet me si ,

 II. Mil lî Mü ca de le  fa ali yet le ri nin ya vafl la ma s› ,

 II I. Düfl ma n›n Ana do lu’da iler le me si nin ko lay lafl  ma-
s› 

 durumlarından han gi le ri nin ya şan ma sı na ze min 
ha zır la mış tır?

 A) Yal n›z I  B)  Yal n›z II

 C) I ve II I  D)  I, II ve II I

6. Ya ban cı ba sı nın Mil lî Mü ca de le hak kın da doğ ru 
bil gi al ma sı için aşa ğı da ki ler den han gi si  ku rul
muş tur?

 

 A) Ana do lu Ajan s›

 B)  Hâ ki mi yetimil li ye ga ze te si

 C) ‹ra deimil li ye ga ze te si

 D)  TBMM

13.
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7. TBMM’ye karşı ayaklanmaların nedenleri;
 I. İstanbul Hükümetinin Anadolu’da otorite kurmak 

istemesi
 II. İngilizlerin Boğazların güvenliğini sağlamak iste-

mesi
 III. Azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemeleri
 IV. Bazı Kuvayımilliye birliklerinin düzenli orduya 

katılmak istememesi

 Yukarıdaki nedenlerden hangisi Pontus Rum Ce
miyeti ile ilgili bir nedendir?

 A) I  B) II C) III D) IV

8. TBMM’ye karşı ayaklanmaların sonuçları;
 I. Milli mücadelenin kazanılmasını geciktirmiştir.
 II. Anadolu’daki işgalleri kolaylaştırmışlar.
 III. Düzenli ordunun kurulmasını hızlandırmıştır.
 IV. TBMM’nin otoritesini ve gücünü arttırmıştır.
 V. Maddi yönden kayıplara sebep olmuştur.

 Yukarıdaki sonuçlardan hangileri TBMM’nin yara
rına olmuştur?

 

 A) I ve II  B) II ve IV

 C) III ve IV  D) III ve V

9. Kendi birliği olan Kuvayı Seyyare ile başarılı hizmet-
leri olan Çerkez Ethem Yozgat ayaklanmasını da 
bastırmıştır. Ancak düzenli orduya katılmak isteme-
yince ayaklanmış ve bu isyan I. İnönü Savaşı’ndan  
sonra bastırılmıştır.

 Buna göre;
 I. Kuvayımilliye iç isyanların bastırılmasında etkili 

olmuştur.
 II. TBMM hem Yunan ordusu ile hem de Çerkez 

Ethem’in isyanı ile uğraşmak zorunda kalmıştır.
 III. Çerkez Ethem isyanı nedeniyle TBMM I. İnönü 

Savaşı’nda yenilgiye uğramıştır.

 Yargılardan  hangilerine ulaşabilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ne karşı çıkan is
yanların nedenlerinden birisi olamaz?

 A) İtilaf Devletlerinin milli mücadeleyi engellemek 
istemeleri

 B) Azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemeleri
 C) Bazı Kuvayımilliyecilerin düzenli orduya katılmak 

istememeleri

 D) Anadolu halkının işgallere tepki göstermesi

11. Anadolu’da görülen isyanlar 1919 yılında başlayıp 
1920’de şiddetini arttırmış, 1921 yılının sonuna 
doğru da sona ermiştir.

 Buna göre;
 I. İsyanlar, işgallerle birlikte başlamıştır.
 II. İsyanlar TBMM’nin açılması ile artış göstermiştir.
 III. Cephelerde kazanılan başarılar isyanların sona 

ermesinde etkili olmuştur.

 Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

12. TBMM’nin isyanlara karşı aldığı önlemlerden birisi 
de;

 İstanbul hükümeti tarafından şeyhülislama yayınlattı-
ları fetvanın karşılığında Ankara Müftüsü Rıfat 
Börekçi tarafından karşı fetva yayınlaması olmuştur.

 Buna göre TBMM hangi alanda etkili olmaya ça
lışmıştır?

 A) Dini B) Siyasi C) Sosyal D) Kültürel
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1. Savaşı kazanan İtilaf Devletleri yenilgiye uğrattıkları 
Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ile 
hemen barış antlaşması imzalamalarına rağmen Os-
manlı Devleti ile yapacakları antlaşma gecikmiştir.

 Bunun sebebi olarak;

 I. Osmanlı’yı paylaşmak konusunda anlaşamama-
ları

 II. İngiltere ve İtalya arasında, İzmir’in Yunanlılara 
verilmesiyle başlayan anlaşmazlık

 III. İşgallere karşı Türk hakının gösterdiği tepki

 durumlarından hangileri gösterilebilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

2. “Osmanlı Devleti’nin askeri gücü 50.700’ü aşmayacak. 
Bu ordunun ağır silah ve uçakları olmayacak, deniz 
gücü de 13 savaş gemisi ile sınırlı olacak.”

 Sevr Antlaşması’nın bu maddesi ile İtilaf Devletle
ri aşağıda verilenlerden hangisi amaçlamışlardır?

 A) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak işgalleri 
kolaylaştırmak.

 B) İşgalleri meşrulaştırmak

 C) Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdirmek

 D) Gizli antlaşmaları uygulamaya koymak

 

3. I. Boğazlar, kurulacak uluslararası bir komisyon 
tarafından yönetilecek

 II. Azınlıklara çok geniş siyasi, sosyal ve kültürel 
haklar verilecek

 III. Osmanlı maliyesi, İtilaf Devletlerinin temsilcilerin-
den oluşan bir komisyonla Düyunu Umumiye ta-
rafından yönetilcek

 IV. Askerlik zorunlu hizmet olmaktan çıkacak

 Yukarıda verilen Sevr Antlaşması’nın maddelerin
den hangisi ile İtilaf Devletleri Osmanlı ekonomi
sini denetimleri altına almışlardır?

 A) I  B) II C) III D) IV

4. TBMM, 19 Ağustos 1920’de yaptığı toplantıda Sevr 
Antlaşması’nı imzalayanları ve onaylayanları vatan 
haini ilan etmiştir. Sevr’e karşı tepkisi büyük olmuştur.

 Bu durum;

 I. Halkın işgallere karşı direnme gücünü arttırmıştır.

 II. Ulusal mücadeleye katılım hız kazanmıştır.

 III. TBMM’ye karşı ayaklanmalar artmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

5. Sevr Antlaşması’nın;

 1. Bo ğaz la r›n yö ne ti mi için olufl tu ru lan ulus la ra ra s› 
ko mis yon da Türk tem sil ci si bu lun ma ya cak t›r.

 2. Os man l› or du sun da ağ›r si lah lar, do nan ma ve 
de ni zal t› bu lun ma ya cak t›r.

 3. Os man l› Dev le ti an lafl ma hü küm le ri ne uy maz sa 
‹s tan bul Türk le rin elin den al› na cak t›r.

 4. Ka pi tü las yon lar dan bü tün dev let ler ya rar la na cak, 
dev le tin ma li ye si ‹ti laf Dev let le ri nin ata d› ğ› bir ko-
mis yon ta ra f›n dan idare edilecektir.

 mad de le rin den han gi si, Os man lı Dev le ti’nin eko
no mik ba ğım sız lı ğı nı zedelemiştir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

6. Sevr Ant laş ma sı’ nın;

 I. Do ğu Ana do lu’da Ermeni devleti ku ru la cak,

 II. An tal ya ve Kon ya yö re si ‹tal yan la ra ve ri le cek,

 II I. Ada na, Si vas ve Ma lat ya do lay la r› Fran s›z la ra 
ve ri le cek

 mad de le rin den han gi le ri Os man lı Dev le ti’nin top
rak bü tün lü ğü ne ay kı rı dır?

 A) Yal n›z I  B)  Yal n›z II

 C) II ve II I  D)  I, II ve II I

14.
Test

KONU TARAMA TESTİ

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI Kazanım No: 8.İ.2.8

2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR


