2017‐2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……ORTAOKULU
8. SINIF TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
Adı‐ Soyadı:
Sınıf‐ No:
 Voltaire din, inanç ve vicdan hürriyeti konularında,
 Türk düşünürlerden Namık Kemal, vatan ve millet konusundaki yazılarıyla; Ziya Gökalp, Türkçülük üzerine düşünceleriyle
Mustafa Kemali etkilemişlerdir.
1‐Yukarıda Atatürk üzerinde etkisi olan kişiler ve etkiledikleri fikirler dikkate alındığında, bu düşünceler Mustafa Kemal’in
hangi ilkelerinde,doğrudan ilham kaynağı olduğu söylenebilir?
a‐ Devletçilik‐ Halkçılık
b‐Laiklik – Milliyetçilik
c‐ Cumhuriyetçilik – inkılapçılık
d‐İnkılapçılık – devletçilik

2‐Parçada milli güç unsurlarının hangisine dikkat çekilmektedir?
a‐Askeri güç b‐ Siyasi güç c‐ Sosyokültürel güç
d‐ Ekonomik güç

3‐Mustafa Kemal bu ifadelerinde hangi ilke doğrultusunda bir açıklama yapmıştır?
a‐Laiklik

b‐İnkılapçılık

c‐Devletçilik

d‐Halkçılık

4‐ *1921 anayasasında TBMM kuvvetler birliği ilkesine göre çalışmıştır
*1924 anayasası çeşitli değişikliklerle 1960 yılına kadar uygulanmıştır
*1960 ve daha sonra 1982 yıllarında yeni anayasalar kabul edilmiştir
* yeni bir anayasa çalışması bugünlerde devam etmektedir
Bu açıklamamalara göre hangi yargıya ulaşabiliriz?
a) Toplumsal ihtiyaçlar ve zamanın şartlarına göre anayasalar değiştirilir
b) En uzun süre uygulanan anayasa 1921 anayasasıdır
c) 1982 anayasasından sonra yeni bir anayasaya ihtiyaç yoktur
d) Kuvvetler birliği ilkesi her anayasada uygulanmıştır
5‐Kubilay’ın şehit edilmesinde, gericilerin gösterdiği vahşilik karşısında bazı menemenlilerin bu olayı alkışlamaları,cumhuriyetçi
vatanseverler için utanılacak bir olaydır. Büyük ordunun genç subayı ve cumhuriyetin idealist öğretmenler topluluğunun değerli
üyesi Kubilay’ın kanı ile cumhuriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.
Parçaya göre Kubilay neyi temsil etmektedir.
c‐Genç subayları
d‐Öğretmenleri
a‐Menemenli vatandaşları
b‐ Cumhuriyet ve onun değerlerini

6‐Mustafa Kemal bu ifadelerinde hangi ilke doğrultusunda bir açıklama yapmıştır?
A‐İnkılapçılık
B‐Cumhuriyetçilik
C‐Halkçılık
D‐ Laiklik

7‐Tarım alanında yapılan düzenlemelerle ilgili hangi yargıya ulaşamayız?
a‐ Çiftçilere parasal destek verecek kurumlara düzenleme getirilmiştir.
b‐ Çiftçilere ekonomik zorluk oluşturan eski uygulamalara son verilmiştir.
c‐ Modern tarıma geçiş çalışmaları başlatılmıştır.
d‐ Herkesin çiftçi olması tavsiye edilmiştir.

8‐ Mustafa Kemal bu düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi inkılabın yapılmasına öncülük etmiştir?
A‐ Sanayii nefise mektebinin açılması
B‐Türk tarih kurumunun açılışı
C‐Millet mekteplerinin açılışı
D‐Türk dil kurumunun açılışı
9‐
 23 Nisan 1920 de TBMM açıldığında “ Cumhuriyet” kavramı o günlerde kullanılamamıştır.
 1 Kasım 1922 de saltanat kaldırıldığında “ halifelik devam etmiştir.
 29 Ekim 1923 te Cumhuriyet ilan edildi
 3 Mart 1924 te ise Halifelik kaldırıldı
Yukarıda yapılan açıklamalarla ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz.
A‐ İnkılaplar itilaf devletlerinin desteği ile yapılmıştır.
B‐ Padişahtan çekinildiği için inkılâplar sırayla yapılmıştır
D‐İnkılâplar halk tarafından istenilmiştir.
C‐ İnkılaplar aşamalı olarak şartlar olgunlaşınca yapılmıştır.

10‐ Medeni kanunla yapılan yeniliklerle ilgili olarak hangi yargıya ulaşamayız?
a‐ Ailede kadın erkek eşitliği hedeflenmiştir
b‐ Kadınlar seçme ve seçilme haklarından yararlanmaya başlamışlardır
c‐ Ekonomik hayatta kadınların yer alması sağlanmıştır.
d‐ Toplum hayatında kadının saygınlığını artmıştır

11‐Hangi inkılabın gerekçesini söylemiştir?
A‐ Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C‐ Tevhidi tedrisat kanunun ilanı

B‐ Erkanı harbiye vekaletinin kaldırılması
D‐ Takriri sükun kanunun ilanı

12‐ İzmir İktisat Kongresinde: “hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı teşvik
edilmelidir”. Kongrede alınan bu karala ulaşılmak istenen amaç nedir?
a‐ Yabancı ülkelerle ticaret tamamen yasaklanmalıdır.
b‐ Rekabete dayalı ekonomi oluşturmak
c‐ Yatırımları vatandaşların yapmasını sağlamak
d‐ Milli ekonomiye geçiş için, tasarrufu teşvik etmek

13‐Aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu düşüncelerle doğrudan ilgili değildir?
a‐Kapitülasyonların kaldırılması
b‐Karabük Demir‐Çelik Fabrikasının açılması
c‐Teşkilatı Esasiye’nin ilanı
d‐Teşviki sanayi kanunu

14‐Parçada bahsedilen anlaşma hangisidir?
a‐Uşi Anlaşması b‐Mondros Ateşkes Anlaşması

15‐Parçada bahsedilen gelişme nedir?
a‐Tekâlifi Millîye Emirleri
c‐ Kabotaj Kanunun İlanı

c‐Lozan Barış Anlaşması

d‐Londra Konferansı

b‐ Hıyaneti Vataniye Kanunu
d‐ Duyunu Umumiyenin kurulması

16‐Aşağıda verilen inkılaplardan hangisi parçada geçen konuşmalarla ilişkili bir konu değildir?
a‐ Tevhidi tedrisat kanunu
b‐ İzmir İktisad Kongresi
b‐ Çağdaş üniversite reformu
d‐ Millet Mekteplerinin açılışı

17‐Paragraf hangi soruya cevap olarak yazılması doğru olur?
a‐ 1. İnönü savaşının ulusal sonuçları nelerdir?
b‐ 1. İnönü savaşının uluslararası sonuçları nelerdir?
c‐ 1. İnönü savaşıyla Kurtuluş Savaşı sona mı emiştir?
d‐ Kuvayı Milliye’den, düzenli orduya neden geçilmiştir?

18‐Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği doğrultusunda bir açıklamadır?
d‐ mantıklılık
a‐idealistlik
b‐ çok yönlülük
c‐ cesaret

19‐Mondros Ateşkes Anlaşması Maddelerine göre hangi yargıya ulaşamayız?
a‐ Ülkemiz savunmasız bırakılmak istenmiştir.
b‐ Ekonomik bağımsızlığımızın aleyhine kararlar alınmıştır.
c‐ Toprak bütünlüğümüz ve güvenliğimiz tehlikeye girmiştir d‐ Doğuda bir ermeni devleti kurulmasının önü açılmıştır

20‐Misakı Millinin bu maddelerine göre sınırlarımızla ilgili sorunlara yönelik ne tür bir çözüm önerisi getirilmiştir?
a‐ Demokratik ve barışçıl bir uygulama istenmiştir.
b‐ Savaşın kaçınılmaz bir durum olduğu ifade edilmiştir.
d‐İtilaf devletlerinin çıkarları gözetilmiştir.
c‐ Bağımsızlık için topraklarımızın bir bölümünden vazgeçilmiştir.

21‐ Hınçak ve Taşnak Komitalarının amacı Doğu ve Güney Anadolu’da Ermeni Devleti kurmaktı.
Ermeniler bu iddialarından hangi anlaşma ile ilk kez vazgeçmişlerdir?
a‐ Ankara
b‐ Moskova
c‐ Gümrü
d‐ Mudanya

22‐Yandaki parçada yapılan açıklamalara göre “….Ortaya
çıkan askeri boşluk halkın işgallere kendiliğinden
mücadele etme….” ifadeleri hangisiyle gerçekleşmiştir?
a‐ Kuvayı inzibatiye
b‐ Kuvayı Milliye
c‐ Takriri sükun
d‐ Teşkilatı esasiye

23‐Mustafa Kemal Sofya da yaptığı görev süresince hangi alanda kendisini daha çok geliştirmesine katkı sağladığını söyleyebiliriz?
a‐ Askerlik yeteneği
b‐Dış politika bilgisi
c‐ Vatanseverlik özelliği
d‐ Sanata olan ilgisi

24‐ Aşağıda yazılı inkılapları kutudaki kavramlarla eşleştiriniz
Hıfzı sıhha enstitüsünün açılması(:…………….….)
Sanayi i Nefise mektebinin açılması(:……….……….)
İş bankasının kurulması(:…………….….)
Karabük Demir‐Çelik Fabrikasının açılması(:…….………….)
Test soruları 4er puan 24. Soru 8 puandır

Sanayi
Sanat
Ticaret
Sağlık
Ekonomi
Tarım

