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1. Her devletin kendi kurtuluşunu sağlamaya 

yönelik birtakım çalışmaları olmuştur. Altı 

yüzyıl varlığını devam ettiren Osmanlı Devleti 

de son dönemlerinde devletin yıkılışını önleme 

amacıyla çeşitli düşünce akımlarını ortaya 

koymuş ancak yaşanan bazı olaylar bu fikir 

akımlarının başarısızlıkla sonuçlanmasına 

neden olmuştur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

“ümmetçilik” anlayışının başarısızlıkla 

sonuçlanmasına örnek olarak gösterilebilir? 

A) Çağın ihtiyaçlarına uygun olarak Avrupa’ya 

ayak uydurulamaması 

B) Balkan uluslarının Osmanlı’ya karşı 

bağımsızlık amacı ile ayaklanması 

C) I. Dünya Savaşı’nda Arap ulusların 

Osmanlı’ya karşı isyanı etmesi 

D) Balkan Savaşları’ndan sonra tüm Türklerin 

bir çatı altında tutulmaya çalışılması 

 

 

 

2. Mustafa Kemal, birçok farklı ulusun bir 

arada yaşadığı Selanik’te eğitim hayatına 

başladı. Çalışkan, disiplinli bir öğrenci olan 

Mustafa Kemal, asker olmaya karar verdiği için 

askerî sınava girip başarılı oldu. Annesi 

Mustafa Kemal’in asker olmasına karşı çıktı. Ne 

pahasına olursa olsun asker olacağını bildiren 

Mustafa Kemal annesini de ikna ederek 

Selanik Askerî Rüştiyesine başladı. Manastır 

Askerî İdadisine geçtikten sonra hayatında 

önemli gelişmeler yaşandı. Fransızcayı ve 

hitabet sanatını öğrendi. Milliyetçilik ve 

demokrasi gibi fikirleri özümsedi. Tarih bilinci 

oluştu. Ülke sorunlarının en fazla yaşandığı 

İstanbul’da Harp Okulunu ve Akademisini 

bitirdi. İstanbul Harp Akademisinden mezun 

olduktan sonra vatan ve millet sevgisiyle 

kolağası yüzbaşı olarak Şam’da görevine 

başladı. 

Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Eğitim hayatını farklı şehirlerde 

sürdürmüştür. 

B) Kararlı bir kişilik yapısına sahiptir. 

C) Birçok alanda kendisini geliştirmiştir. 

D) Ülke sorunlarının çözümüyle ilgili fikirler 

geliştirmiştir. 

3. I. Dünya Savaşı başladığı günlerde Osmanlı 

yönetimi önce tarafsızlığını ilan etti ancak 

yönetimde bulunan İttihat ve Terakki 

yöneticileri gelebilecek saldırılara karşı 

koyabilmek için ittifak arayışlarına girdi. Önce 

İngiltere ve Fransa'ya bu doğrultuda yapılan 

başvuru olumsuz sonuçlandı. Aynı dönemde 

Almanya'ya yaptığı ittifak önerisi de değer 

görmedi. 

Buna göre Osmanlı Devleti’nin hedefinin 

aşağıdakilerden hangisi olduğu 

söylenebilir? 

A) Millet egemenliğini sağlamak 

B) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak 

C) Kapitülasyonları kaldırmak 

D) Dış borçlardan kurtulmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kuvayı Milliye birlikleri halkın içinden 

doğmuş işgallere karşı büyük bir direniş 

başlatmıştı. Bölgesel çaplı olan bu birlikler 

düşman ilerleyişini yavaşlatsa da düşmanı 

tamamen yurttan atabilecek güce sahip 

değildi. Ayrıca bazı Kuvayı Milliye liderlerinin 

disiplinsiz ve düzensiz davranışları da 

bulunmaktaydı. Bu nedenle ilerleyen süreçte 

Kuvayı Milliye birlikleri birleştirilerek düzenli 

orduya dahil edildi. 

Yukarıda verilen bilgilere göre Kuvayı 

Milliye birlikleri ile ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Gücünü halktan almıştır. 

B) Düzenli ordunun kurulmasıyla son 

bulmuştur. 

C) Milli Mücadele’nin kazanılmasını 

sağlamıştır. 

D) Bazı Kuvayı Milliye liderleri başına buyruk 

hareket etmiştir. 
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5. Amasya Görüşmelerinde alınan kararlardan 

sadece Mebusan Meclisinin açılması kararı 

kabul edilmiştir. Mustafa Kemal, Meclisin 

İstanbul dışında bir yerde toplanmasının daha 

sağlıklı olacağını düşünmüştür. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa 

Kemal’in bu düşüncesini destekler 

niteliktedir? 

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde 

Misakımillî Kararlarının kabul edilmesi 

B) Mustafa Kemal’in Mebusan Meclisine 

başkan seçilmemesi 

C) Osmanlı Devleti’nin başkentinin işgal 

edilmesi 

D) Mecliste Felah-ı Vatan grubunun 

oluşturulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TBMM’nin kurulmasından sonra, 

Anadolu’da isyanlar çıkmaya başlamıştır. 

TBMM bir taraftan milli mücadeleyi 

sürdürürken bir taraftan da bu isyanları 

bastırmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu 

doğrultuda Hıyanet-i Vataniye Kanunu 

çıkarılmış ve İstiklal Mahkemeleri kurularak 

isyancılar yargılanmıştır. 

Buna göre TBMM ile ilgili olarak, 

I. Otoritesini arttırmaya yönelik çalışmalar 

yapmıştır. 

II. İsyancıları cezalandırırken hukuk 

çerçevesinde hareket etmiştir. 

III. İsyanları bastırırken Avrupalı devletlerin 

desteğini alma yoluna gitmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I       B) I ve II 

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

 

 

 

7. I. İnönü Savaşı’nın ardından, 

 TBMM, Londra Konferansı’na çağrıldı. 

 Moskova Antlaşması’yla Sovyet Rusya 

TBMM’yi tanıdı. 

 Afganistan ile Dostluk Antlaşması 

imzalandı. 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılabilir? 

A) Askerî başarı siyasi başarıları beraberinde 

getirmiştir. 

B) TBMM tüm dünya tarafından tanınmıştır. 

C) I. İnönü Zaferi Millî Mücadele’nin en önemli 

zaferidir. 

D) İşgaller tamamen durdurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin devam 

ettiği dönemde yurdun her yerinden gelecek 

olan 180 kadar kadın ve erkek öğretmenin, 

Ankara’da bir araya gelerek Maarif 

Kongresi’nin toplanması planlanmıştı. Savaşın 

seyrinin Türk ordusu aleyhine dönmesi üzerine 

önceden planlanmış kongrenin ertelenmesi 

teklif edildi. Mustafa Kemal; “Hayır 

ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, 

düşmanla savaşmaktan daha az önemli 

değildir.’’ demiştir. 

Mustafa Kemal’ in altı çizili sözüyle 

anlatmak istediği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Eğitim ile ilgili konuların savaş döneminde 

ertelenmesi gerektiği 

B) Eğitimin ülkenin geleceği için önemli 

olduğu 

C) Cahillikle savaşmanın gereksiz olduğu 

D) Öğretmenlerin sorunlarının sonra 

görüşülmesi gerektiği 
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9. Tekâlif-i Millîye emirlerinden bazıları 

şunlardır: 

 Her ilçede bir Tekâlif-i Millîye Komisyonu 

kurulacak. 

 Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap 

ve çarık verecek. 

 Halk, elindeki silah ve cephaneyi üç gün 

içinde bu komisyonlara teslim edecek. 

 Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere 

yüz kilometrelik mesafeye ücretsiz askerî 

nakliye yapacak. 

Belirtilen maddelerden yola çıkarak 

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Topyekûn mücadelenin göstergesidir. 

B) Askerlerin ihtiyaçları karşılanmaya 

çalışılmıştır. 

C) Alınan kararlarla ordunun tüm ihtiyaçları 

karşılanmıştır. 

D) Asker ve askerî malzemelerin sevkiyatı 

kolaylaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın, 

 Türk ve Yunan orduları arasındaki silahlı 

mücadele sona erecektir. 

 İstanbul ve boğazlar çevresi TBMM 

idaresine bırakılacaktır. 

 Doğu Trakya topraklarının Meriç Nehrine 

kadar olan kısmındaki Yunanlılar 15 gün 

içerisinde bölgeyi terk edecek bölge 

TBMM’ye devredilecektir. 

maddelerine göre hangisine ulaşılamaz? 

A) İstanbul ve Edirne çevresinin savaş 

yapılmadan kurtarıldığına 

B) Osmanlı Devletinin yok sayıldığına 

C) Misakı Milli kararlarının tamamen 

gerçekleştirildiğine 

D) Türk Yunan savaşının son bulduğuna 
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CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D B C C B A B C C 

 

NOT: 

İL ÖDM sorularından derlenmiştir. 

Emeği geçen tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler… 
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