KURTULUŞ SAVAŞI
1. Aşağıda Birinci İnönü Savaşı’nda Türk ve Yunan

kuvvetlerine ait askeri bilgiler içeren tablo
verilmiştir.
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Tablodaki verilerden yararlanarak aşağıdaki
sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
A) Türkler daha fazla kayıp vermiştir.
B) Yunan kuvvetleri her açıdan üstündür.
C) İngilizler Yunanlıları desteklemektedir.
D) Savaşı Türkler kazanmıştır.

2.

ı

Tekalifi Milliye emirlerinin bazıları
şunlardır:
 Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir
çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalifi
milliye komisyonuna teslim edecek
 Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar
bütün silah ve cephane teslim edilecek
 Ordunun giyimine ve beslenmesine
yarayan bütün sahipsiz mallara el
konulacak

Tekalifi Milliye Emirleri’ne bakıldığına
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a)Türk halkının milli mücadeleye verdiği önemli bir
dayanışma örneğidir
b)Türk milleti vatanın kurtarılmasına ordusuna büyük
destek vermiştir.
c)Tekalifi Milliye Emirleri’yle ordunun ihtiyaçları
tamamen karşılanmıştır.
d)Yurdun düşmanlardan temizlenmesi için halk varını
yoğunu ortaya koymuştur

3- Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı başarılı
olmamızda hangi faktör etkili olmuştur?
a) Kazım Karabekir Paşa’nın emrindeki orduyu
dağıtmaması
b) İtilaf Devletlerinin Ermenileri desteklemeleri
c) Padişahın Doğu Cephesi’ne gönderdiği yardımlar
d) Doğu Cephesi’ne diğer cephelerden yardım
gelmesi

4.Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları
Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerinin bize
virane halde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın
bu taş yığınları arasında ilk insanlardan farkı yoktur.
Bunlar yarı çıplak bir halde dolaşıyor, alevin
kararttığı harman yerlerinde toprağa çamura
karışmış yanık buğday ve mısır tanelerinin ezerek
öğütmeye çalışıyorlardı. Bir yabancının sesini duyunca
her bir yana kaçıp kovuğa saklanıyorlardı
Yukarıdaki
paragrafta
belirtildiği
gibi
Anadolu’nun böyle bir halde olmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
a) Ülkede halkın alım gücünün azalması
b) Düşman ordularının geri çekilirken her tarafı yakıp
yıkmaları
c) Yunanlıların Batı Anadolu’yu işgal etmeleri
d) Yöneticilerin sorumsuzca davranmaları
5. Kütahya –Eskişehir Savaşları’nın devam ettiği
savaşın en hararetli günlerinde eğitimle ilgili bir
kongre toplanmasına ve çok ciddi sorunların
tartışılmasına karar verilmiştir.
Türk Kurtuluş Savaşı sırasında böyle bir
kongrenin gerçekleşmesi daha çok aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?
a) Türk Devleti’nin eğitim ve kültüre ne derecede
önem verdiğinin
b ) Türk eğitiminin amacının ve metodunun nasıl
olması gerektiğinin belirlendiğinin
c) Anadolu’da yabancı okulların faaliyetlerine son
verilmeye çalışıldığının
d) Eğitimin temel ilkelerinin belirlendiğinin
6. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu
Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine
girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler.
Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan
vurmaya başladılar.
Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere
karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi
olmuştur?
a) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle
işbirliği içine girmiştir.
b) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan
Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.
c) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a
taşımışlardır.
d) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.

7. 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli
kararlarından birinde “Osmanlı ülkesi dışındaki
Türklere verilen haklar kadar, içerideki azınlık-lara
haklar verilecektir” denilmiştir.
Buna göre bu kararın önemini aşağıdakilerden
hangisi en iyi şekilde açıklar?
a) Vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.
b) Ülke dışında yaşayan Türklerin hakları korunmaya
çalışılmıştır
c) Yeni Türk devletinin sınırları belirlenmiştir
d) Boğazların güvenliği sağlanmıştır.

10.Ermeni saldırılarını önlemek
için Kazım Karabekir önderliğinde Doğu cephesinde
başlatılan savaş hızla gelişmiş ve
Ermeniler yenilerek barış
istemişlerdir. Yapılan görüşmeler
sonucunda Gümrü Antlaşması
imzalanmıştır.
Bu Antlaşma ile;
• TBMM ilk siyasi başarısını kazandı.
• Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekildi.
• Ermeniler doğu Anadolu’ya yönelik toprak
isteklerinden vazgeçti.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Ermeniler, TBMM’yi tanımıştır
b) TBMM’nin uluslar arası alanda İtibarı artmıştır
c) Ermeniler bazı emellerini gerçekleştirmiştir.
d) Ermenilere karşı üstünlük sağlanmıştır.

8. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri
şunlardır:
 Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya son
verilecek
 On beş gün içinde Trakya boşaltılacak,otuz gün
içinde Türk memuruna devredilecek
 Antlaşmanın imzalanmasıyla İstanbul ve boğazlar
Türk idaresine teslim edilecek boğazlarda bulunan
İtilaf kuvvetleri asker sayısını arttırmamak şartıyla
barışa kadar burada kalabilecekti
Buna göre,
1.Trakya savaşsız alınmış oldu
2.Antlaşma, yurt içinde büyük coşkuyla karşılandı
3.İtilaf devletleri Sevr’in bir hayal olduğunu kabul
etmiş oldular
Yukarıda verilen yargılarda hangisi ya da
hangilerine ulaşılabilir?
a)yalnız 1
b)1 ve 2
c) 1 ve 3
d) 2 ve 3

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a)
Fransızların Türklerle mücadeleyi ciddiye
almadıklarının
b) Türk Milletinin esir edilemeyeceğinin
c) Ordu içinde görüş ayrılıkları olduğunun
d) Düzenli orduya gerek olmadığının

9.

12.
Sevr barış antlaşmasının askeri hükümlerinde;
• Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik
kaldırılacak
• Asker sayısı 50.700 kişiden oluşacak ve
ordunun ağır silahları bulunmayacak
• Deniz gücü sınırlı olacak ve 13 küçük gemiyi
geçmeyecekti… gibi maddeler yer almıştır.

İtilaf devletlerinin bu maddeler ile öncelikle
aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Kapitülasyonların içeriğini genişletmek
B) Osmanlı ülkesindeki azınlıkları isyana teşvik
etmek.
C) Osmanlı devletine son vermeyi
D) Osmanlı ülkesini savunmasız hale getirmeyi

11.
Arkadaşlar Kurtuluş savaşının devam
ettiği dönemlerde Urfa, Antep ve Maraş
yöreleri düzenli ordu ile değil, bizzat
bölgesel direniş güçleri ile kurtarılmıştır.

Mudanya Ateşkes antlaşmasına göre:
• İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM’nin
idaresine bırakılacak
• Boğazlar ve çevresinde İtilaf devletleri
barış yapılıncaya kadar bir miktar kuvvet
bulunduracak
• Doğu Trakya, TBMM’nin jandarma
kuvvetlerine teslim edilecektir.
Bu
bilgilere
göre
aşağıdakilerden
hangisi
söylenemez?
a) Türk milleti için diplomatik bir başarı olmuştur.
b) Boğazlar üzerinde tam egemenlik kurulamamıştır.
c) TBMM’nin güç ve otoritesi artmıştır
d) Doğu Trakya, Osmanlı Devleti’nin yönetimine
bırakılmıştır.

13. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazdıktan
sonra marşın yeniden yazılması için gelen teklifler
üzerine “Allah bu millete bir daha İstiklal marşı
yazdırmasın” demiştir

Mehmet Akif bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini
vurgulamıştır?
a) Bağımsızlık mücadelesi yapılırken büyük
sıkıntılar yaşandığını
b) İstiklal marşını yazmanın kolay olmadığını
c) Milli marşın değiştirilmemesi gerektiğini
d) Sadece bağımsız devletlerin İstiklal marşının
olduğunu

14. Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik
gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar
kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin
kaldırılması amaçlanmıştır?
a) Kapitülasyonların
b) Saltanatın
c) Aşar vergisinin
d) Halifeliğin

15. Kurtuluş Savaşında Türk Milleti çeşitli
cephelerde savaşmıştır. Aşağıdakilerdenhangisi
Kurtuluş Savaşında savaştığımız cehpelerden birisi
değildir?
a) Batı Cephesi
b) Güney Cephesi
c) Kuzey Cephesi
d) Doğu Cephesi
16.

Ordular!
İlk hedefiniz
Akdeniz'dir.
İleri..!

Mustafa Kemal, Dumlupınar zaferinden sonra
yukarıdaki emri vermekle neyi amaçlamıştır?
A) Düşmanı Anadolu’dan tamamen temizlemeyi
B) Milli Egemenliği sağlamayı
C) Akdeniz’i Türk gölü haline getirmeyi
D) Yeni bir savaş için zaman kazanmayı

-I.İnönü zaferinden sonra
Sovyet Rusya ile Moskova
Antlaşmasını;
- Sakarya Meydan Savaşı
sonrasında Fransa ile
Ankara Antlaşması’nı,
- Büyük Taarruz
zaferinden sonra
Mudanya Ateşkesi’ni
imzalamıştır.
17- Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir.
A) TBMM tam bağımsızlığı sağlamıştır.
B) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
C) Sovyet Rusya TBMM’yi tanıyan ilk devlet olmuş.
D) İtilaf Devletleri tarihi emellerinden vazgeçtiler.

18I.İnönü

II. İnönü

Sakarya

?

(?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Eskişehir-Kütahya
B) Büyük Taarruz
C) Mudanya
D) I.Balkan
19-

Fransızların güney bölgelerini
işgali üzerine Maraş halkı ile
birlikte işgale karşı direniş
hareketi başlattık. Bölgemizde
düzenli askeri birlik olmadığı için
Maraş’ı Kuva-yı Milliye birlikleri
ile savunduk. Bu yüzden ilimize
Kahraman unvanı verildi.

Sütçü İmam’ın konuşmasında aşağıdaki hangi
sorunun cevabına ulaşılmaz?
A) Maraş’a kahraman unvanının verilmesinin sebebi
nedir?
B) Güney bölgesinde Kuva-yı Milliye’nin amacı nedir?
C) Maraş hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
D) Düzenli ordunun kurulmasına Maraş halkının
tepkisi nasıl olmuştur?

