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Çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini daire içine alarak cevaplayınız.

Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede layık
olduğu uygarlık düzeyine ulaşması, şüphesiz ki
yüksek meslek sahiplerini yetiştirmekle ve millî
kültürümüzü yükseltmekle mümkündür.
K.Atatürk
1. Atatürk bu sözü ile devletler için aşağıdaki millî güç
unsurlarından hangisinin önemini vurgulamıştır?
A. Siyasi güç
C. Sosyokültürel güç

B. Askerî güç
D. Ekonomik güç

Batı Cephesi’nde kazanılan askerî başarılar
Doğu ve Güney cephelerinde uluslararası
siyasi başarıların kazanılmasını sağlamıştır.
2. Meliha Öğretmen verdiği bilgiye aşağıdakilerden
hangisini örnek olarak veremez?
A. Kars Antlaşması
B. Gümrü Antlaşması
C. 1921 Ankara Antlaşması
D. Moskova Antlaşması

Türk kadını, Atatürk inkılapları sayesinde birçok
hak ve özgürlüğe kavuşmuş ve her alanda kadınerkek eşitliği sağlanmıştır.
6. Türk kadınına verilen aşağıdaki haklardan hangisi
diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir?
A. Milletvekili seçimlerine katılma
B. Eğitimde fırsat eşitliği
C. Miras paylaşımında eşitlik
D. Boşanmanın yargı önünde yapılması

Türk inkılabı millî benliğini, dilini, tarihini ve kültürünü koruyarak çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
çıkmayı hedefler.
7. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin millî kültürün gelişmesine diğerlerinden daha fazla katkısı olmuştur?
A. Uluslararası ölçü sisteminin kabulü
B.Takvim ve saatte değişiklik
C. Kılık kıyafette yenilik
D. Yeni Türk harflerinin kabulü

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kabul ettiği
Misakımillî diye bilinen kararlar, Millî Mücadele’nin
önemli adımlarından biridir.
3. Bu kararların önemli olmasının sebebi nedir?
A. Osmanlı Mebusan Meclisinin aldığı son karar
olması
B. Millî egemenliğin bu kararlar ile sağlanmış
olması
C. Vatanın bütünlüğünün ve parçalanamayacağının vurgulanması
D. Millî Mücadele’nin ilk siyasi başarısı olması

Mustafa Kemal’in, Anadolu’ya geçtiğinde ilk hedefi
Millî Mücadele’yi başlatmaktı. Bu mücadele dünyanın
en güçlü devletlerine karşı verileceği için iyi planlanmalı, mücadelenin yöntemleri doğru belirlenmeliydi.
Mücadelenin teşkilatlanmasının tam ve doğru yapılması, mücadeleyi başarıya ulaştırabilirdi.
4. Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde Millî Mücadele’nin planlanması ilk kez yapılmıştır?
A. Erzurum Kongresi
C. Misakımillî Kararları

20x5=100 p.

B. Amasya Genelgesi
D. Sivas Kongresi

Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi
dalları kurulmalıdır.
Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen
yatırımlara öncülük edecektir.
Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmelidir.
5. Verilen İzmir İktisat Kongresi kararlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Tasarruf bilinci oluşturulmak istenmiştir.
B. Millî ekonomi anlayışı oluşturulmak istenmiştir.
C. Dışa bağımlılık azaltılmak istenmiştir.
D. Dış ülkelerle olan ekonomik ilişkiler tamamen
kesilmek istenmiştir.

DÜŞMAN TAARRUZU KIRILDI
Savaş başarımızla gelişerek devam etmektedir. Düşman taarruzu durdurulmuştur. Kahraman askerlerimiz yüksek bir moral ile savaşa devam ediyorlar.
Gelen savaş raporları ümit vermektedir...
8. Hakimiyet-i Milliye gazetesi bu haberi hangi savaş
sırasında yayımlamış olamaz?
A. Birinci İnönü Savaşı
C. Sakarya Savaşı

B. Kütahya Eskişehir
D. Büyük Taarruz

Osmanlı Devleti’nde medreseler ve bazı mektepler
Şeriye ve Evkaf Vekaletine, Avrupa tarzı eğitim veren okullar Maarif Vekaletine bağlıydı. Ayrıca ülke
içinde denetim yapılamayan azınlık okulları ve yabancı okullar vardı. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı.
9. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Herkese eşit şartlarda eğitim verilmeye başlanmıştır.
B. Eğitimde ikilikler ortadan kaldırılmıştır.
C. Azınlık okullar kapatılmıştır.
D. Osmanlı Devleti’nde eğitime önem verilmiştir.

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan milletler
bağımsızlıkları için ayaklanınca bu durumu engellemek amacıyla aydınlar tarafından milleti bir arada
tutabilmek için çeşitli fikir akımları oluşturulmuştur.
10. Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri millî bir
duygu ile birleştirmeyi amaçlayan fikir akımı hangisidir?
A. Batıcılık
B. Osmanlıcılık
C. Türkçülük
D. İslamcılık

Atatürk çeşitli dönemlerde yeni partilerin açılmasını teşvik ederek çok partili yaşama geçilmesini
arzu etmiştir.
11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün çok partili siyasi
yaşamın uygulamaya geçmesini istemesinin nedenleri arasında gösterilemez?
A. Halkın görüşlerinin meclise daha iyi yansımasını
sağlamak
B. Hükûmeti denetleyici muhalefet partilerinin
kurulmasını sağlamak
C. Meclise daha fazla milletvekili seçilmesini
sağlamak
D. Demokrasinin halk tarafından benimsenmesini
sağlamak

Atatürk, özel sektörün girişimlerinin esas tutulmasını ve desteklenmesini istiyordu. Ancak dönemin
koşulları ekonomik sistemin belirlenmesinde devletçiliği zorunlu kıldı.
12. Devletçiliğin ekonomi politikası olarak belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A. Dünyayı etkileyen 1929 Ekonomik Buhranı’nın
ülkemizi de etkilemesi
B. Çok partili yaşama geçilmemiş olması
C. Savaştan yeni çıkan halkın elinde yeterli sermaye olmaması

Atatürk milliyetçiliğinde millî birlik ve beraberliğin
güçlü olması gerekir.
15. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi bunu gerçekleştirme
amacı taşımaz?
A. Türk Tarih Kurumunun kurulması
B. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü
D. Kabotaj Kanunu’nun kabulü

TBMM’nin +
açılması

A. Halkçılık
C. Milliyetçilik

Atatürkçülüğün amaçları nelerdir?
14.

A.

Emre Öğretmen’in sorusuna hangi öğrenci yanlış
cevap vermiştir?

Her bakımdan Batı’yı takip ve taklit eden bir devlet olmak

?

B. Laiklik
D. Devletçilik

17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin dayandığı temel esaslar arasında gösterilemez?
A. Bağımsızlık ve özgürlük
B. Ülke bütünlüğü
C. Akılcılık
D. Türk ırkının üstünlüğü

Efendiler ve ey ulus, biliniz ki Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler,
meczuplar ülkesi olamaz.

A. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B. Yeni Türk harflerinin kabulü
C. Uluslararası ölçü sisteminin kabulü
D. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

Kadınla+ ra siyasi =
haklarının
verilmesi

16. Diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdaki ilkelerden hangisi yazılmalıdır?

D. Tam bağımsızlık için her alanda hızlı adımların
atılmak istenmesi

13. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu
sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

Soyadı
Kanunu’nun
kabulü

Asım Gündüz

“Harp Akademisinde her cuma akşamı
sınıfta toplanıyorduk. Kapılar kapandıktan sonra Mustafa Kemal kürsüye çıkıyor,
Paris’ten gelen gazetelerle diğer Türkçe
ve Fransızca gazetelerden öğrendiklerini
bizlere aktarıyordu.”

18. Mustafa Kemal’in Harp Akademisi’den arkadaşı olan
Asım Gündüz’ün konuşmasından aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A. Mustafa Kemal dış basını takip etmektedir.
B. Mustafa Kemal milli egemenlik için çaba harcamaktadır.
C. Arkadaşlarını, sahip olduğu liderlik özellikleri ile
etkilemiştir.
D. Okul yıllarında da ülke sorunlarıyla ilgilenmiştir.
19. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için çıkarılan Tekâlif-i Milliye
Kararlarının uygulanmasının büyük rolü olmuştur.
Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye Kararlarını hangi
yetki ile çıkarmıştır?
A. Başkomutan
B. Meclis Başkanı

B.

C.

D.

Millî egemenliğe dayalı, güçlü bir
devlet olmak

Siyasi, ekonomik, askerî vb.
alanlarda tam bağımsız bir devlet
olmak

Millî birlik ve beraberliğin sağlandığı, tüm halkın huzur içinde yaşadığı bir devlet olmak

C. Genelkurmay Başkanı
D. Başbakan
20. Saltanat yönetimi millî egemenliğin tam anlamıyla
gerçekleşmesinin önünde önemli bir engeldi. Kaldırılması için uygun zamanı bekleyen Mustafa Kemal
ve arkadaşlarının saltanatın kaldırılması için meclise
önerge vermelerini hızlandıran olay aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Londra Konferansı’na TBMM’nin davet edilmesi
B. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
C. TBMM’nin açılması
D. Lozan Görüşmeleri’ne İstanbul Hükûmeti’nin de
davet edilmesi

