8. SINIF TC. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM
KONU TEKRAR SORULARI

Osmanlı devletinde birçok millet 7) 1 .Durum: Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 9) Aşağıdakilerden hangisi Türk Milleti’nin
bulunmaktaydı. Ancak Fransız ihtilalinin de Misakımilli
kararlarını
almış,
Kurtuluş oluşumunda etkili olan faktörler arasında
yer almaz?
etkisiyle bu milletler teker teker Osmanlıdan Savaşı’nda bu kararlar hayata geçirilmiştir
A)Din birliği
C)Yurt birliği
ayrılmıştır.

3)

Bu duruma bakarak, Fransız ihtilalinin hangi 2. Durum: İzmir İktisat Kongresinde Misakı
sonucu Osmanlı devletini parçalamıştır?
İktisadi kararları alınmış, ekonomik alanda
A) Özgürlük
B)Kominizim
yapılan çalışmalarla bu kararlar hayata

ADI:
SOYADI:
SINIF:

C)Sömürgecilik

NO:

Bu sınav 25 adet test sorusundan

4)

D)Milliyetçilik

Atatürk’ün

oluşmaktadır. Her soru 4 puandır. -Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırması

-Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilikler

Süre 40 dk dır.

yapması

Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz.
Çünkü daha çok ve daha büyük işler
yapmak

mecburiyetinde

ve

azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en
mamur ve en medeni memleketleri
seviyesine çıkaracağız

-Geometri ve Vatandaş için Medeni Bilgiler
adlı kitabını yazması
Gibi özellikleri onun hangi yönüne örnek
gösterilemez?

D)Tarih sevgisi

2) Erzurum

Kongresinde alınan kararlardan
bazıları şunlardır:

1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,
parçalanmaz
2-Manda ve himaye kabul edilmez
3-Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine
karşı millet birleşerek karşı koyacaktır

Bu kongrede kabul edilen yukarıdaki
kararların amacı aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) Saltanat ve halifeliği kaldırmak
B) Milli bağımsızlığımızı gerçekleştirmek
C)Milli birlik ve beraberliği sağlamak
D) Ülke bütünlüğünü korumak

B)Ekonomik bağımsızlığa, siyasal bağımsızlık
kadar önem verilmiştir

A) 1920-1923

B) 1919-1927

C) 1919-1939

D) 1923-1939

çıkarılmaktadır?
A)Saltanatın Kaldırılması
C)Kılık Kıyafet İnkılâbı

düzenlenmiştir

D)Soyadı Kanunu’nun kabulü

11)
1921 ve 1924

Cumhuriyetin

Anayasalarının

ilanı

Saltanatın

kabulü

?

Kaldırılması

TBMM’nin
açılması

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki Yukarıdaki kavram haritasında (?) işaretli
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A)Atatürk’e göre Kurtuluş, sadece cephede
düşmanı yenmek değildir
B)Kongrenin

düzenlendiği

dönemde

Milli

mücadele devam etmektedir

tarihler arası olay ve gelişmelerini anlatır?

ulaştırmalıdır.”

B)Harf İnkılâbı’nın yapılması

C)Misakı milli kararları Misakı iktisadi

araya
getirmiştir.
Kongrenin
açılış
konuşmasını
cepheden
gelen
Mustafa
Kemal
Bu girişimlerle aşağıdakilerden hangisinin
bizzat yapmıştır, katılanlarla sohbet etmiştir

6)Atatürk’ün Nutuk adlı eseri hangi

medeni bir toplum haline

İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği

tutulmuştur

İtalya’dan Ceza Kanunu alınmıştır,

amaçlandığı söylenemez?
A)Lozan Antlaşmasından kalan sorunları
çözmek
B)Hukuk alanında laikleşmeyi sağlamak
C)Yeni Türk devletinde çağdaş ve medeni
hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak
D)Hukuk kurallarının çağın gereksinimlerine
uygun hale getirmek

bütün anlam ve görünüşüyle

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki

A)Ekonomik çalışmalar ikinci planda

Atatürk’ün Onuncu yıl nutkundaki bu D) Yeniliklere açık olduğunu
8) 15 Temmuz 1921’de Ankara’da toplanan
sözlerinden onun hangi kişilik özelliğini
5)
Cumhuriyet döneminde İsviçre’den Maarif Kongresi, yurdun her yanından gelen
çıkarabiliriz?
Medeni Kanun, Almanya’dan Ticaret Kanunu, 250’den fazla kadın ve erkek öğretmeni bir
A)Yardımseverlik
B)Kararlılık
C)İleri görüşlülük

“Türkiye Cumhuriyeti,

Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde
ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden
hangisidir?

D)İzmir İktisat kongresi, Lozan’dan önce

B)İnkılâpçılığına

1 0)

D)Dil birliği

halkını tamamen çağdaş,

kararlarını etkilememiştir

A) Çok yönlülüğüne
C) Alçak gönüllüğüne

1)

geçirilmiştir

B)Siyasi varlıkta birlik

C)Kongredeki uygulamalar, eğitimdeki cinsiyet

A) Ulusal Bağımsızlık
B) Milli Egemenlik
C) Çok Partili Demokrasi
D)Modernleşme aşamaları

1 2) Türkiye’nin

Musul konusunda etkili
olamamasında aşağıdaki olayların hangisinin
ayrımına karşı çıkar
D)İstanbul Hükümeti kongreyi engellemeye etkisi vardır?
A) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
çalışmıştır
B) Musul’un ekonomik açıdan zayıf olması

C) Musul halkının İngilizlerle işbirliği yapması
D) Türkiye’nin demokratik cumhuriyet olması

13) Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç

tarihinde açılmıştır?
A) 23 Nisan 1923
B) 23 Mart 1923
C) 23 Mart 1920
D) 23 Nisan 1920

14)

Milli birlik,
beraberlik

Bağımsızlık

Atatürkçü
Düşünce

(?)

Sistemi
Eşitlik

Yukarıdaki soruda (?) işaretli yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bireysellik
B) Sınıf ayrımı
C) Dogmatiklik

D) Evrensellik

15) Cumhuriyet döneminde yapılan;

I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Tevhid-i tedrisat kanunun kabul edilmesi
III. Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi
Uygulamaları sırası ile aşağıdaki alanların
hangileriyle eşleştirilebilir?
I
II
III
A)
Ticaret
Eğitim
Siyaset
B)
Tarım
Hukuk
Eğitim
C)
Tarım
Eğitim
Hukuk
D)
Hukuk
Ticaret
Hukuk

16) 4.Lozan Barış Antlaşmasıyla Boğazlar

17) Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kabul
ettiği Misak-ı Milli kararlarında; "Milli ve
ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü
siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır"
denmiştir.

20)Tanım: Bir ulusun hedeflerine

--Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı
tehlikededir.
--İstanbul’daki hükümet üzerine aldığı
sorumluluğun gereklerini yerine
getirememektedir.
--Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır.
--Milletin haklarını dile getirip bütün dünyaya
duyurmak için millî bir kurulun varlığı
gereklidir.

B)Kapitülasyonların kaldırılması

ulaşabilmek için kullanabileceği maddi ve
manevi güçlerinin toplamına milli güç denir
Durum: Devletin ve halkın ekonomik

22) Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de
Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak
halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde
teslim edilmesini istemiştir.

Mustafa
Kemal’in
bu
genelgeyi
gücünün zayıf olması nedeniyle Osmanlı
Alınan bu kararla öncelikle aşağıdakilerden devletinin milli gücü zayıftır
yayımlamasının
amacı
aşağıdakilerden
hangisine karşı çıkılmıştır?
hangisidir?
Buna göre Cumhuriyet döneminde halkın
A) Azınlık haklarına
B) Kapitülasyonlara
A) Yerel direnişi desteklemek
ekonomik gücünün zayıf olması nedeniyle
C) Askeri sınırlamalara D) Ordulara
B) Düzenli ordu birliklerini dağıtmak
aşağıdaki çalışmaların hangisi milli gücün
C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
ekonomik yönünün güçlendirilmesine yönelik
D) Ayaklanmaları bastırmak
değildir?
18) Amasya Genelgesi’nin maddelerinden
A) Sanayi Nefise mektebinin açılması
bazıları şunlardır:

Bu maddelere göre, Millî Mücadele ile ilgili
olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabına ulaşılamaz?

C) Kabotaj Kanununun çıkarılması
D)Aşar vergisinin kaldırılması

21 ) 1926’da

B) Kurtuluş Savaşının önderi kim olmalıdır?

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yargı
yetkisini de kullandığını gösterir?

A) Ulusal cemiyetlerin bir çatı altında

kabul edilen Medeni Kanundan birleştirilmesi

sonra;

B) İstiklal Mahkemeleri üyelerinin meclis

_1930’da belediye seçimlerine
içerisinden seçilmesi
_1934’de genel seçimlere
C) Osmanlı yönetim şeklinin devam
Katılma hakkını elde eden Türk kadını, bu
ettirilmesi
hakları bir çok Avrupa ülkesinin kadınlarından
D) Ulusal iradenin egemen kılınması
daha önce kazanmıştır
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğru olmaz?

A) Millî direniş niçin başlamalıdır?

23) İlk TBMM yasama ve yürütme gücünü
kendisinde toplamış, yargı yetkisini de
kullanmıştır.

24)

Aşağıdakilerden

hangisi

Temsil

A)Kadınlarımızın elde ettiği haklar, aşama Heyeti’nin Ankara’ya gelme nedenlerinden

aşama gelişmiştir

biri değildir?
A) Ankara’nın savunmasının kolay olması
B)Türk kadınının elde ettiği haklar, birçok
C) Millî Mücadele’de nasıl bir yol izlenmelidir?
B) Batı cephesine yakın olması
Avrupa ülkesinde kadınlara tanınan haklardan
C) TBMM’nin burada olması
daha ilerdedir
D) Millî Mücadele nasıl yönetilecektir?
D) Ulaşım ve haberleşmenin kolay olması

1 9)

Aşağıdakilerden

hangisi

C)Toplumsal yaşamda kadınların etkinliği
İttifak artmıştır

uluslararası bir komisyonunun denetimine
bırakılmıştı. Aşağıda verilen antlaşmalardan Devletleri arasında yer almaz?
hangisi ile Türkiye’nin boğazlar üzerindeki
A) Bulgaristan B) Almanya
egemenliği sağlanmıştır?
A)Hünkar İskelesi antlaşması
C)Fransa
D) Avusturya – Macaristan
B)Mudanya ateşkes antlaşması
C)Montrö boğazlar sözleşmesi
D)Londra boğazlar sözleşmesi

25)

Mustafa

Kemal

Atatürk’ün

fikir

D)Kadınların elde ettiği ilk siyasal hak hayatının oluşumunda büyük yazarların
milletvekili seçme ve seçilme hakkıdır
etkisi
olmuştur
aşağıdaki
yazarlardan
hangisi buna örnek verilemez?
A) Ziya Gökalp

B) Namık Kemal

C) Tevfik Fikret

D) Rıfat Ilgaz

