


8. SINIF 1. TEMA

ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

TÜRKÇE

Bu kitapçık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,
Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİSİKLETİN HİKÂYESİ 

 

Teknolojinin gelişmesi ile uzun mesafeleri kolayca katedebilen insanoğlu,  her geçen gün ulaşım alanında 
ilerlese de bisikletten vazgeçebilmiş değil. Modern bisikletin prototipini oluşturan ilk bisikleti 1817 yılında Alman 
Baron Drais daha hızlı hareket edebilmek için tasarlamıştır. Bu ilk bisiklet, pedal bulunmadığı için ayakla itilerek 
ilerliyordu. 26 Haziran 1819 yılında Drais tarafından patenti alınan bisiklet pek çok ülkede popüler hâle geldi. 
İngiliz Denis bu ilk modelden bir tane alarak geliştirdi ve üç yüz adet üretip “yaya at arabası” adıyla satışa sundu. 
Bu bisiklet, kendisine verilen addan farklı bir şekilde “hobi atı” olarak ünlendi. Bu araç sadece düzgün yollarda 
kullanılmak üzere yapıldığı için engebeli yollarda güven vermiyordu. Bu yüzden üç veya dört tekerlekli bisikletler 
gündeme geldi. Daha sonra Fransız Pierre ve Ernest Michaux adında baba-oğul ön tekerlek göbeğine pedal 
takarak gerçek bisikleti icat ettiler. Bu hâliyle seri olarak üretilen bisiklet hızla dünyaya yayıldı. Bisikletin bu kadar 
yaygınlaşmasının pek çok nedeni var:

için 
ekonomiktir.

Hareket etmemizi 

güvenlidir.

sahiptir. 

(1-3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)
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1.  Metinden hareketle hangisine ulaşılamaz?

A) Gerekçesiyle birlikte verilen birden çok yargı vardır.

B) Gerçekleşmesi planlanan bir yargı vardır.

C) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

D) Nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.

2.  Metinden ve görselden çıkarılabilecek yargıları +, çıkarılamayacak yargıları - ile işaretleyiniz.

YARGILAR

Bisiklet, ağır olmadığı için her yere 
götürülebilir.

Drais tarafından yük taşımak amacıyla 
tasarlanmıştır.

“Yaya at arabası” beğenilmeyince “hobi atı” 
adıyla yeni bir model tasarlanmıştır.

Dağ, yol, şehir, spor bisikleti gibi farklı 
çeşitleri vardır.

Geçmişten günümüze tüm bisiklet modelleri 
iki tekerleklidir.

YARGILAR

Yakıtı diğer ulaşım araçlarından ucuzdur.

Güvenli bir araçtır.

Ülkemizde bisiklet kullanımı çok yaygındır.

Bisiklet kullanmak sağlığımızı olumlu yönde 
etkiler.

İlk pedal takma fikri İngiliz Denis tarafından 
ortaya atılmıştır.

3.  Metinden yararlanarak bulmacayı çözünüz.
1. İçinde yaşanılan çağa, günlere uygun.
2. Bir araçta, bir makinede ayak yardımıyla dönmeyi 

ya da devinmeyi sağlayan düzenek.
3. Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir 

buluşu uygulama alanında kullanma hakkının 
kime ait olduğunu gösteren resmî belge.

4. Kalabalıkların beğenisine uygun, halkça tutulan, 
beğenilen.

5. Bir nesnenin ya da aracın üretilen farklı tipleri.

6. Görev ve meslek dışında severek yapılan, 
dinlendirici, oyalayıcı uğraş.

7. Köyler, kentler, ülkeler arasında ya da yerleşim 
yerleri içinde bir yerden bir yere gidiş geliş.

8. Ara, aralık, uzaklık.
9. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, 

kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım 
biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi.
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4.  Dolmuştan inip şehrin en önemli simgelerinden biri olan tepedeki camiyi izlemeye koyuldum. Caminin önünden 
bir sis tabakası geçiyordu. Ardından şehrin yer yer buz tutmuş kaldırımlarında yürüdüm. Burası önceden 
gördüğüm yerlere hiç mi hiç benzemiyordu. Hayret dolu bakışlarla taş köprüden şehrin karşı yakasına geçtim. 
Soğuk hava dondurmaya başlayınca sıcak bir çay ocağına girip oturdum.
Metindeki isim-fiilleri ve sıfat-fiilleri bulup boş bırakılan yerlere yazınız.

İsim-fiiller Sıfat-fiiller
 

5.  Her yıl Kasım ayı gelince Türk toplumu; Mustafa Kemal Atatürkün vefatını hatırlar ve Türkiye cumhuriyetinin 
kurucusunu bu ayda coşkuyla, minnetle, şükranla anar. Bu ayda konferanslar düzenlenir; dergi ve gazeteler 
de onun çeşitli yönleri, başarıları dilegetirilir. Bu arada toplum olarak hangi badireleri atlatıp nereden nereye 
geldiğimizi düşünür, millet olarak daha uyanık olmaya çalışırız. 10 kasımlar artık matem günleri olmaktan 
çıkmış; Mustafa Kemal Atatürkü anma, yapılan devrimleri daha sağlıklı değerlendirme, cumhuriyet döneminin 
topluma kazandırdıklarını anlama, idraketme ayı olmuştur.
Bu metni yazım yanlışlarını düzelterek aşağıda boş bırakılan yere yeniden yazınız.

...................................................................................................................

....................................................................................................................

...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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6.  

 

Olmasına yol açmak

Salgılamak

Yol almak

Üretmek

Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek

Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek

Onarmak

“Yapmak” sözcüğünün yukarıda verilen anlamlarını uygun yerlere yazınız.

1 Durgun sular sıtma yapar.

2 Duvarın yıkılan bölümlerini usta yaptı.

3 Onu yaman bir polis köpeği yapacağım.

4 En iyi dolapları İbrahim Usta yapar.

5 Onu da Üsküdar’da ambar memuru yaptılar.

6 Tükürük bezleri tükürük yapar.

7 Arabayla bir günde 500 km yol yaptılar.
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7.  Dört arkadaş kendi arasında kitap okuma grubu oluşturmuş ve üç ay boyunca okudukları kitap sayılarını not 
etmişlerdir. Üç ay sonunda aşağıdaki grafiği oluşturmuşlardır.

0

1

2

3

4

5

AyşeFerhatZeynepAdem

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?

 

En çok kitap okunan aya

Ne tür kitaplar okunduğuna

En çok kitap okuyan kişiye

Kitap okuyanların yaşlarına

En az kitap okunan aya

En çok kitap okunan yıla

Okunan toplam kitap sayısına

8.  Aşağıdaki cümlelerde “görmek” sözcüğünün hangi anlamlarda kullanıldığını bularak anlamlarıyla 
eşleştiriniz. 

ANLAMLAR

Takım arkadaşlarından en uygun olanına pas atmak

Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak

Ziyaret etmek

Çok değer vermek

Anlamak, kavramak, sezmek

Sahne olmak, geçirmek

Bir şeye erişmek

CÜMLELER

1 Türk iradesinin ne demek olduğunu sen de göreceksin.

2 Uzun zaman sonra cebi para gördü.

3 Bu ova çok savaş gördü.

4 Hasta görmek bizim kültürümüzün önemli bir parçasıdır.

5 Gözü yalnız para görüyor, başka bir şey istemiyor.

6 Forvetteki oyuncuyu iyi gördü ve gol oldu.

7 Yeni aldığımız ev güneş görüyor.
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9.  Aşağıdaki atasözleri ile bu atasözlerinde vurgulanan tutum ve davranışları eşleştiriniz.

ATASÖZLERİ

1 Lafla peynir gemisi yürümez.

2 Gün doğmadan neler doğar.

3 Var ne bilsin, yok hâlinden.

4 Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

5 Aman dileyene kılıç kalkmaz.

6 İkisini bir kazana koysalar kaynamazlar.

7 Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

8 Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.

9 İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

10 Az tamah çok ziyan getirir.

TUTUM VE DAVRANIŞ

Kanaat etmemek

Açgözlü olmak

Dürüst olmak

Hâlden anlamamak

Tedbirli olmak

Umudunu kaybetmemek

İş yapmadan konuşmak

Öz eleştiri yapmak

Anlaşamamak

Affetmek

10.  Deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

DEYİMLER

1 Baltayı taşa vurmak

2 Zeytinyağı gibi üste çıkmak

3 Baklayı ağzından çıkarmak

4 Ecel teri dökmek

5 Adını ağzına almamak

ANLAMLARI

Dargınlık, kırgınlık, kızgınlık vb. sebeplerle bir kimseden söz etmemek

Açık söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda açıklamak

Farkında olmadan karşısındakini rahatsız edecek, kızdıracak söz söylemek

Çok korkmak, heyecan, korku ve bunalım içinde olmak

Bir konuda haksız olduğunu kabullenmeyerek kurnazlıkla kendini haklı ya da suçsuz çıkarmaya 
çalışmak
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11.  Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

ATASÖZLERİ

1 Meramın elinden bir şey kurtulmaz. (Meram: İstek, amaç, gaye)

2 Her ağaçtan kaşık olmaz.

3 Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

4 Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış.

5 Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.

6 Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır.

ANLAMLARI

Bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine 
kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

Görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya kalkışırsa beceremez; kendisinin doğal 
davranışını da yitirir, gülünç duruma düşer.

Konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda 
sürekli olarak kalmazlar.

Çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.

Özelliği olan bir iş için sıradan birisi kullanılamaz.

Bir şey yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi, kesinlikle başarıya ulaşır. 
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12.  Aşağıdaki cümlelerde yer alan virgüllerin işlevlerini bulup eşleştiriniz.

CÜMLELER

1 Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Salda Gölü'ndeki canlıları yerinde inceleyerek göldeki ekosistemi mercek 
altına aldı.

2 Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor.

3 Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz!

4 Eve geldi, üzerini değiştirip tekrar çıktı.

5 Emine Hanım, kızının ayak seslerini duyar duymaz oturduğu yerden fırlamış ve onu karşılamak için 
kapıya kadar gelmişti.

6 Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi güneşin 
kızıllığı.

7 Akşam, yine akşam, yine akşam…

8 Adana’ya yarın gideceğim, dedi.

9 Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın 
havasında erir gibi oldum.

VİRGÜLÜN İŞLEVLERİ

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

Kendinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra konur.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır.

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve 
sonuna konur.
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13.  Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde sınıflandırınız.

CÜMLELER Neden
Sonuç

Amaç
Sonuç

Koşul
Sonuç

Beni çok sevdiği için bir sözümü iki etmiyordu. 

Buraya kar yağmadıkça yollar kapanmaz.

Bir ay sonra teslim etmek üzere kütüphaneden kitap almıştım.

Beni görmek için kar kış demeden yollara düşmüştü.

Erken yatmadığımdan sabahki sınava geç kalmıştım.

Buraya senden özür dilemeye geldim.

İstediği arabayı alabilsin diye para biriktirmeye başlamıştı.

Sınavlar biterse okumam gereken kitapları alacağım.

Toplantıya yetişeyim diye evden iki saat önce çıkmıştım.

İstediğin kitap gelmişse sana sormadan alacağım.

Aşırı sıcaklar yüzünden çalışanlar baygın düşüyordu.

Okula gitmediği için gelişmelerden haberi yoktu.

14.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin türlerini işaretleyiniz.

CÜMLELER

Ç
ekim

li Fiil 

Adlaşm
ış Sıfat-fiil

K
alıcı İsim

İsim
-Fiil

Sıfat-Fiil

1 Onun şiir okuyuşu hepimizi derinden etkiledi.

2 Ona, bana bir daha bağırma, demiştim.

3 Soğuk havalarda dondurma yersen hastalanırsın.

4 Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç.

5 Sabah, dolmuş gelmeyince okula geç kaldım.

6 Kirli kalpleri yıkamış bir tebessümün.

7 Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.
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15.  Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkilerine göre eşleştiriniz.

CÜMLELER

1 Verdiğin sözü yerine getirmediğini anlarsa seninle arası bozulur.

2 Ütülenecek çamaşırlar dağ kadar oldu.

3 Kalemin ucu bittiğinden yazmaya devam edemiyorum.

4 Hayalindeki liseyi kazanabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

5 Azra’nın ödevini daha çok beğendim.

6 Mert son günlerde arı gibi çalışıyor.

ANLAMI

Neden-Sonuç

Amaç-Sonuç

Koşul-Sonuç

Karşılaştırma

Benzetme

Abartma

16.  Aşağıda sütlü domates çorbası yapımının aşamaları karışık olarak verilmiştir.

I. Servis yapmadan hemen önce tencereye süt ilave edilerek karıştırılır.

II. Domates salçası ve rendelenmiş domatesler eklenerek 3-4 dk. daha kavrulur.

III. İsteğe göre üzerine kaşar peyniri rendesi ve karabiber serpilerek servis edilir.

IV. Kavrulan karışıma 4 su bardağı su eklenerek çırpılır.

V. Tuz atılıp kaynayana kadar karıştırılır, kaynadıktan sonra yaklaşık 15 dk. kısık ateşte pişirilir.

VI. Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alınır, un eklenerek biraz kavrulur.

Sütlü domates çorbasının yapım aşamalarının doğru sıralamasını boş bırakılan yere yazınız.

.........................................................................................................................................
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17.  Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını yazınız.

Yüce dağlar birbirine göz eder,
Rüzgâr ile mektuplaşır, naz eder.

Aşk ateşi gir canıma
Beni yakıp yandırmaya
Yedi deniz suyu yetmez
Bu ateşi söndürmeye

Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. 

Onlar bacım, onlar ağam
Onlardır sevincim tasam
Ahmet’im, Mehmet’im, Suna’m
Güllü’m beni tanımadı

Sekizimiz odun çeker,
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldu, kaynatırım kaynamaz.

Gel benim sarı tamburam!
Sen ne için inilersin?
İçim oyuk, derdim büyük
Ben onun’çün inilerim
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18.  Verilen temaları şiirlerle eşleştiriniz.

MUTLULUKAZİM KARAMSARLIK

YALNIZLIK

KAHRAMANLIK

MEMLEKET ÖZLEMİ VATAN SEVGİSİ

1. Çalışırsan toprak verir, cömerttir 
Emeksiz istemek dermansız derttir 
Çalışmak insana büyük servettir
Kese coşar, gönül coşar, el coşar

TEMA

3. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere,
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır

TEMA

7. Akan suyu severim ben
Işıldayan karı severim
Bir yeşil yaprak
Bir telli böcek
Yeşeren tohum
Güneşte görsem
Sevinç doldurur içime
Bir günü, güneşli bir günü
Hiçbir şeye değişmem

TEMA

4. Seni boydan boya sevmişim,
Ta Kars’a kadar Edirne’den.
Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça övmüşüm.

TEMA

5. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.

TEMA

6. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var; 
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, 
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

TEMA

2. Bir çınar altında geçer her gecem,
Konuşur dururum orda rüzgârla.
Her akşam sularla uyur düşüncem
Her gece uyanır yarasalarla.

TEMA
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19.  

NEREDEN:
NEREYE:

ERZURUM

24 KASIM 2019

ADI SOYADI

12.00
KOLTUK NUMARASI

16

Görselden hareketle aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” 
yazınız.

YARGILAR

Erzurum-İstanbul arası mesafeye ulaşılabilir.

Molaların verileceği yerler bellidir.

Otobüsün uğrayacağı yerler bellidir.

Erzurum-Amasya arası 8 saat sürmektedir.

Otobüs aynı gün içinde İstanbul’a ulaşmıştır.

20.  İlkokul birinci sınıf öğrencisi Pelin ve lise son sınıf öğrencisi Furkan çeşitli hastalıklarından dolayı doktora 
gitmişlerdir. Bu öğrencilerin şikâyetleriyle ilgili şunlar bilinmektedir:

• Pelin’in ateşi yüksektir, başı ağrımaktadır ve sık sık hapşırmaktadır.
• Furkan’ın dişi ağrımaktadır ve dişindeki iltihaptan dolayı yanağı şiştir ancak ateşi yoktur.
• Pelin ve Furkan kendilerini aşırı yorgun hissetmektedirler. 

Doktorun Pelin ve Furkan’a yazdığı ilaçların özellikleri şöyledir:
• A ilacı, hapşırma durumunda,
• B ilacı, ateş veya ağrı durumunda,
• C ilacı, hâlsizlik ve yorgunluk durumunda,
• D ilacı ise iltihaplı diş hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Bu metne göre doktorun Pelin ve Furkan’a yazdığı ilaçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) A ilacını Pelin'e yazmıştır. 

B) B ilacını Furkan'a yazmamıştır.

C) C ilacını Pelin'e de Furkan'a da yazmıştır.

D) D ilacını Pelin'e yazmamıştır. 
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ŞEHRİN RESMİNİ ÇİZMEK
Bugün arkadaşlarla toplandık. Şehrimizin resmini çizmeye karar verdik. Resmi ilk bitiren Kerem oldu. Baktım ki 
sayfa, baştan başa siyaha boyanmış. Dayanamadım. “Bu nasıl şehir?” diye sordum. “Hani bu şehrin camileri, 
caddeleri, ağaçları, evleri, insanları?” 
Boynunu büktü Kerem.
“Ne yapayım?” dedi. “Bu şehrin havası o kadar kirli ki hiçbiri görünmüyor.”
Nihal’in resmine baktım. Sayfa arabalarla doluydu. “Bu şehirde arabalardan başka bir şey yok mu?” dedim.
“Yok.” dedi Nihal, “Üstelik trafik de tıkalı…”
Alp’ın resminde de sadece evler vardı. Birbirine yapışık, yüksek, beton evler… “Bu şehrin göğü yok mu?” diye 
sordum Alp’a.
“Yok, onu apartmanlar delmiş.”  dedi. 
Sefa’nın resmi bir karpuz sergisini andırıyordu. Yakından bakınca bunların insan kafaları olduğunu anladık. Soru 
dolu bakışlarımızı görünce “Bu şehir çok kalabalık.” dedi. “Yolda yürüyemiyorum ve pencereden baktığım zaman 
yalnızca kımıldayan insan kafaları görüyorum.” 
Elif’in resmini hepimiz çok beğendik. Masmavi bir gök, yemyeşil parklar, temiz deniz, tarihî binalar…
Hep bir ağızdan “Ne güzel… Hangi şehir bu?” diye bağırdık.
Elif kıs kıs gülerek “Hayalimdeki şehir.” dedi.

(21 ve 22. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

21.  Metnin konusu nedir?

A) Hayal edilen şehirler

B) Şehirlerdeki sorunlar

C) Araç sayısının fazlalığı

D) Toplumsal problemler

22.  Metinle ilgili yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

YARGILAR

Düşünceleri doğrulama ve kanıtlama amacı güdülmüştür.

Okuyucu düşünmeye yöneltilmiştir.

Öyküleyici anlatım tercih edilmiştir.

Metne nesnellik hâkimdir.

Örneklemeye başvurulmuştur.
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BEN VE O
Biz, iki iyi arkadaşız,
İkimiz de düşünce yazısıyız.
Özneliz, nesneli sevmeyiz,
Varsa yoksa kendi düşüncelerimiz.
Ben, kendimle konuşurum;
O, sanki konuşur başkasıyla.
İspatlamak istemeyiz düşüncelerimizi,
Her konuda ifade ederiz kendimizi.

(23 ve 24. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

23.  Metinde hangi söz sanatlarının kullanıldığını yazınız.

.........................................................................................................................................
24.  Metindeki “Ben” ve “O” hangi metin türlerinin karşılığıdır?

BEN O

25.  “Almak” sözcüğünün aşağıdaki cümlelerde kazandığı anlamları bularak eşleştiriniz.
CÜMLELER

1 Sağ elinin çevik bir hareketiyle anahtarı masadan aldı.

2 Türkler aldıkları yerleri hiçbir zaman sömürge hâline getirmemiştir.

3 Çocuğu okuldan aldı.

4 Bu kavanoz iki kilo bal alır.

5 Karyolanın altını süpürge ile al.

ANLAMI
Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak.

İçine sığmak.

Ele geçirmek, fethetmek.

Temizlemek.

Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak.
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Merhamet, umut ve dostluk duygularının bozulmadığı her devirde ve her yerde sanat ve edebiyat ciddiye 
alınmıştır. Gerçek sanat, ciddiye alınmadığı yerde varlığını sürdüremez. İkinci Dünya Savaşı sonrası eser veren 
yazarların çoğu ciddiyetten uzaktır. Ünü ucuza mal etmek düşüncesiyle çocuk denecek yaşta olanların bile 
sözde şiirler düzmeye, iri iri laflar ederek eleştiriler yazmaya kalkıştıklarını görmedik mi? Bıyıkları yeni terlemiş 
bir delikanlının “dünya sanatında” diyerek eleştirisine başladığını okuyunca dünyanın avuca sığacak kadar 
küçüldüğünü görerek içim burkulmuştu.

Ben, sanatı ve edebiyatı insan varlığının en kutsal ürünlerinden biri sayarım. Gerçek sanat eserlerinin de, 
yarınlara kalacak değerde olan sanatçıların ellerinden çıkacağına inanıyorum. - - - - bana bu satırları yazdıran da 
bu inanç oldu. Tabii yarını, geleceği masal sayanlar, günü gününe yaşamakla yetinenler, diledikleri gibi düşünüp 
yazarlar. Bu, onların bileceği iştir.

(26-30. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

26.  Aşağıdakilerden hangisi yazarın yakındığı 
durumlardan biri değildir?

A) Bazı yazarların ciddiyetsiz davranmaları

B) Eleştirmenlerin evrenselliğe ulaşmaya 
çalışmaları

C) Genç yazarların dünya sanatını bildiklerini 
zannetmeleri

D) Bazı genç yazarların kolay yoldan ünlenmeye 
çalışmaları

27.  Metindeki altı çizili deyimin yansıttığı duygu 
hangisidir?

A) Üzüntü

B) Öfke

C) Pişmanlık

D) Sitem

28.  “Saymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde metindeki anlamıyla 
kullanılmıştır?

A) Toplantıya geç katılanları gelmemiş 
sayacağım.

B) Kardeşim, her gün bıkmadan oyuncaklarını 
sayıyor.

C) Ailenin en büyüğü olduğundan onu herkes 
sayar.

D) Bu küçücük ev için dünya kadar para saydı.

29.  Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin 
hangisi getirilebilir?

A) Hâlbuki

B) Ancak

C) Zaten

D) Oysaki

30.  Metindeki isim-fiilleri ve sıfat-fiilleri aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

İsim-fiiller Sıfat-fiiller
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Nasrettin Hoca’nın komşusu göle düşmüş. Yüzme bilmeyen adam bir batıp bir çıkıyor, imdat diye bağırıyormuş. 
Herkes yardımına koşup,

– Ver elini, ver elini, diye el uzatıyor ancak adam kimseye elini vermiyormuş. Hoca hemen gölün kıyısına gelip 
boğulan adama eğilerek,

– Be adam, demiş, boğulup gideceksin, al elimi!
Adam, Hoca’nın eline iki eliyle öyle bir yapışmış ki neredeyse Hoca’yı sağlığında rahmete kavuşturacakmış. Su 

tulumuna dönen adamı ters çevirip sırtına vururlarken Hoca’ya,
– El uzatan çok oldu ama neden yalnızca senin elinden tuttu, demişler.
– Siz onun ne kadar pinti olduğunu bilmezsiniz, demiş Hoca. O sadece almayı bilir. Ben “Al elimi.” dedim de 

ondan tuttu. Siz “Ver elini.” dediniz. Pinti bir adamdır bu, ölür de vermez! Ölürken bile hesap yapar.

(31-33. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

31.  Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi belirgin değildir?

A) Olay

B) Yer

C) Zaman

D) Kişiler

32.  Metindeki altı çizili fiilimsilerin türleri sırasıyla hangisinde verilmiştir?

A) Sıfat-fiil - sıfat-fiil

B) İsim-fiil - sıfat-fiil

C) Sıfat fiil - isim-fiil

D) İsim-fiil - isim fiil

33.  Metinle ilgili yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

YARGILAR

Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır.

Öykülemeye başvurulmuştur.

Benzetmelere yer verilmiştir.

Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
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34.  Aşağıdaki ifadelerden hangisinin atasözü, hangisinin deyim olduğunu bulup işaretleyiniz.

CÜMLELER ATASÖZÜ DEYİM

Denize düşen yılana sarılır.

Ağzını bıçak açmıyor.

Acele işe şeytan karışır.

Armut piş, ağzıma düş.

Çoğu zarar, azı karar.

Görünen köy kılavuz istemez.

Aç ayı oynamaz.

Fol yok, yumurta yok.

Rüzgâr eken, fırtına biçer.

Kara haber tez duyulur.

35.  Serhat her zaman yaptığı gibi atılarak söze girdi.

“Atılmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Düşmanı önlemek için nehrin üzerindeki bütün köprüler atıldı.

B) Yazıhanenin önüne acele yırtılmış mektup parçaları atılmış.

C) Kocaman odanın ortasına küçücük bir minder atılmıştı.

D) Vedat birden atıldı ve “Niçin, siz yok musunuz?” dedi.
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36.  Renk, sadece nesnelerin, mekânların ve yüzeylerin bir fiziksel özelliği değildir. Renk, görsel sistemlerin 
aldığı bilgiye karşı beynin verdiği bir cevaptır. Araştırmalar ışığın ve rengin insan organizmasını etkilediğini 
göstermiştir. Bazı renklerin özellikleri şöyledir:

YEŞİL KIRMIZI

Pek çok kavramla ilişkili olarak karşımıza çıkar, 
bunların içinde en güçlüsü ve evrensel olanı 
doğadır. Buna bağlı olarak ayrıca yaşamı, 
gençliği, yenilenmeyi, ümitleri ve dinçliği simgeler. 
Sakinleştiricidir ve sinir sistemi üzerinde doğal bir 
etki yapar.

Tüm renkler içerisinde en baskın renktir. Şiddetli 
bir uyarıcıdır. Bilimsel çalışmalar kırmızının 
görsel aktivite ve otomatik sinir sistemi 
fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu 
göstermektedir. Bütün renkleri baskılar ve diğer 
renklerin etkisini de bozar.

MAVİ SARI

Huzuru en çok çağrıştıran renktir. Hareketli 
ve aktif insanlarda sakinleştirici özelliği 
bulunmaktadır. Mavi ve açık mavi boyanmış 
ortamlar, verimliliği ve performansı arttırır. 

Metabolizmayı hızlandırır. Sinirlenmelere yol açar. 
Sarı sayfalı not defteri ve bilgisayar ekranında sarı 
renkli arka fon pek iyi bir fikir değildir. Beyninizi ve 
gözlerinizi yorar.

Çocuklarının odasını, onları rahatlatacak bir renge boyamak isteyen Ali Bey aşağıdakilerin 
hangisinde verilen renkleri tercih etmelidir?

A) Kırmızı – Sarı

B) Mavi – Kırmızı

C) Yeşil – Sarı

D) Mavi – Yeşil

37.  Şehrin her yanında rastlayabileceğiniz kahvehanelerden birini görme fırsatım oldu. İçeride yeşil örtülü 
masalar ve boğucu bir hava vardı. Duvarda bir köy resmi asılıydı. Masaların çoğu doluydu, her masada en 
az üç kişi vardı. Masaların birinde tek başına oturmuş bir adam dikkatimi çekti. Sivri burunlu, yüzünde beni 
olan, esmer tenli, gri kasketli, siyah uzun paltolu bu adamın bakışlarındaki bir şey beni rahatsız etmişti.

Bu metinle ilgili,

I. Betimlemeye başvurulmuştur.

II. 3. kişi ağzından anlatım yapılmıştır.

III.  Deyim kullanılmıştır.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
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I. - - - -
Gülten Dayıoğlu:
─ Pek kolay olmuyor. Ama kültür altyapım hazır olduğu için birçok konuyu zihin ve gönül süzgecimden geçirip, 
sentezleyerek yeni yeni hikâyeler elde ediyorum. Bu sürede bazen, pek güvendiğim kültür altyapım yetersiz 
kalabiliyor. O zaman da uzmanlara danışıyor, yazılı ve görsel kaynakları araştırmaya yöneliyorum. Rastlantı sonucu 
konu seçmiyorum kısacası. Araştırarak, soruşturarak, düşünce, duygu süzgeçlerimi kullanarak, belleğimin 
kapılarını yumruklayarak oluşturuyorum romanlarımın konusunu. Sonra yazmaya girişiyorum.

II. - - - - 
Gülten Dayıoğlu:  
─ Yazarken tek lüksüm sessizlik. Müzikle yazmaya alışık değilim. Müziği yorgun zihnimi dinlendirmek için çalışma 
sonrası dinliyorum. Materyaller esere göre değişiyor. Bu yıl 50. sanat yılımı kutlamama karşın hâlâ olmazsa 
olmazlarımın başında sözlükler gelir. Mekân isimleri için dünya atlasından esinlenirim. Ama yer adlarını olduğu 
gibi kullanmam. Eğip bükerek esere uygun değişiklikler yaparım. İnsan isimleri için de on kadar isimler sözlüğü 
var kitaplığımda. O isimlerin de eserdeki tipe, yaşanan döneme ve coğrafyaya uygun olmasına özen gösteririm.

(38 ve 39. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

38.  Bu konuşmada numaralanmış yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A)  - Eserlerinizi oluştururken gerçeklerden mi, olağanüstülüklerden mi besleniyorsunuz?
 - Hangi ülkede ya da coğrafyada yazar olmayı tercih ederdiniz?

B)  - Romanlarınızın konusunu nasıl belirliyorsunuz?
 - Yazarken hangi ortamları, hangi kaynakları tercih ediyorsunuz?

C)  - Eserlerinizin üslubunu belirlerken nelere dikkat edersiniz?
 - Herkes roman yazabilir mi?

D)  - Etkisi altında kaldığınız yazarların ve şairlerin meşhur eserleri var mıdır?
 - Yazmak isteyen ama nasıl yazmaya başlaması gerektiğini bilmeyenlere tavsiyeleriniz var mı?

39.  Altı çizili ifadenin metne kattığı anlam hangisidir?

A) Hafızasını zorlamak

B) Geçmişten ders çıkarmak

C) Yaptıklarından pişmanlık duymak

D) Her şeyi unutmaya çalışmak
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Türkçe öğretmenleri, Eda ve Ahsen’den bir münazara konusu belirlemelerini ve buna hazırlanarak okula 
gelmelerini ister. Eda ve Ahsen uzun bir araştırmadan sonra yeni öğrendikleri bir konu olan metin türlerinden  
         I                                                                                                              II
deneme ve makaleyi seçerler. Öğretmenleri, seçtikleri konu hakkında nasıl bir münazara yapmayı düşündüklerini 
sorduğunda iki öğrenci denemenin mi yoksa makalenin mi daha kolay yazılacağı konusunu tartışacaklarını
                                                                                                                                III
söyler. İki öğrenci evde hazırlanır ve sınıfın önüne çıkar. Herkes münazara için hazırdır. Ahsen konuşmasına şöyle 
başlar:

- Deneme yazmanın makale yazmaktan zor olduğunu söyleyeyenlere katılmıyorum. Deneme 
yazmak makale yazmaktan daha kolaydır. Çünkü deneme yazarını kısıtlayan hiçbir durum yoktur. 
Yazar, konusunu belirledikten sonra düşüncelerini içinden geldiği gibi yazar. Deneme yazarı açık denizde 
                                                                        IV
yol alan bir gemi kaptanıdır. Dümeni nereye isterse o yöne çevirir. Yazısını istediği uzunlukta yazar. 

(40-42. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

40.  Ahsen’in konuşmasında hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır?

A) Öyküleme

B) Açıklama

C) Tartışma

D) Betimleme

41.  Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I B) II C) III D) IV

42.  “Deneme yazarı açık denizde yol alan bir gemi kaptanıdır.” cümlesinde bulunan söz sanatının benzeri 
hangisinde vardır?

A) Her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı vardır.

B) Akşamları dalgaların söylediği şarkıları dinlemek huzur verir.

C) Genç kızın ağlamaktan gözleri kıpkırmızı oldu.

D) Her bayramda ninemin pamuk ellerinden öpmeye gideriz.
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43.  Malzemeler: 
• 1 su bardağı yeşil mercimek 
• 1 litre su
• 2 adet soğan
• 1 çay bardağı arpa şehriye
• 1 yemek kaşığı salça
• 3 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 küçük boy havuç
• 1 tatlı kaşığı nane
• Tuz

Aşağıdaki tariflerden hangisinde listedeki malzemelerin tümü kullanılmıştır?

A) Yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır. Suyu ayrı bir kaba süzülür. Tencereye sıvı yağ alınır. Küçük 
doğranmış soğan eklenerek kavrulur. Salça eklenerek kavurmaya devam edilir. Havuç ince ince 
doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır. Arpa şehriye eklenerek kavurma işlemine devam edilir. 
Kaynadıktan sonra mercimekler ilave edilir. Son olarak tuzu eklenir ve ocaktan alınır. 

B) Yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır. Suyu ayrı bir kaba süzülür. Tencereye sıvı yağ alınır. Küçük 
doğranmış soğan eklenerek kavrulur. Salça eklenerek kavurmaya devam edilir. Havuç ince ince 
doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır. 1 tatlı kaşığı kuru nane ilave edilir. Kaynadıktan sonra 
mercimekler ilave edilir. Son olarak tuzu eklenir ve ocaktan alınır.

C) Yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır. Suyu ayrı bir kaba süzülür. Tencereye sıvı yağ alınır. Küçük 
doğranmış soğan eklenerek kavrulur. Havuç ince ince doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır. 
Arpa şehriye eklenerek kavurma işlemine devam edilir. 1 tatlı kaşığı kuru nane ilave edilir. Kaynadıktan 
sonra mercimekler ilave edilir. Son olarak tuzu eklenir ve ocaktan alınır.

D) Yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır. Suyu ayrı bir kaba süzülür. Tencereye sıvı yağ alınır. Küçük 
doğranmış soğan eklenerek kavrulur. Salça eklenerek kavurmaya devam edilir. Havuç ince ince 
doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır. Arpa şehriye eklenerek kavurma işlemine devam edilir. 1 
tatlı kaşığı kuru nane ilave edilir. Kaynadıktan sonra mercimekler ilave edilir. Son olarak tuzu eklenir ve 
ocaktan alınır. 



24

44.  Dilimizde karşılığı olan yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanmalıyız. Böylece Türkçenin söz varlığını 
korumuş oluruz.

ÖRNEK:

Davranışlarını antipatik buluyorum. Sinirlenince çok itici oluyorsun.

 Buna göre,

Millî takım iyi bir jenerasyon yakaladı. Dedemlerin - - - - bilgisayara daha mesafeli.
Bu konuda hiç objektif davranmadın. Romancının - - - - olmasına gerek yoktur.

cümlelerinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?

A) kuşak - nesnel

B) üstünlük - tarafsız

C) başarı - öznel

D) nesil - doğal

45. Betül, Buse, Dilek, Gül, Kerim, Sıla, Tahsin ve Zehra adlı öğrenciler bir otobüsün
ilk dört sırasında yer alan ikişerli koltuklara oturacaklardır.

• Erkekler 2. sırada oturacaklardır.
• Gül ile Tahsin’in arasında kalan koltukta Betül oturmaktadır.
• Zehra ve Sıla arasında iki sıra koltuk vardır.
• Tahsin ve Buse’nin oturdukları koltuk tarafı farklıdır.

Verilen bilgilere göre Dilek kaçıncı sırada oturmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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I. Metin
Kalkandelen’de yapılan şiir günü güzel ve canlı oldu. Programdan sonra şehirde kısa bir gezinti yaptık. Yorgun

sokaklarda, zaman zaman karşımıza çıkan eski Türk evleri, Rumeli türkülerine benziyordu. Şirin, sıcak, yalnız ve
hüzün yüklü. Eski Türk evleri, genellikle Anadolu’da olduğu gibi yüksek duvarlarla çevrili. 236 yıl önce yapılmasına
rağmen hâlâ ayakta duran bir eski Türk evinin, daha doğrusu konağının, içini de görmek istedim. Konağın sekiz
odası vardı. Geniş odalar, serin sofalar bir müze kadar çarpıcı, güzel ve temizdi. Elle işlenen perdeler, duvar halıları,
sedirler, köşe yastıkları, yer minderleri, elibelinde nakışlarla süslü kilimler, büyük taban halıları, karyolaların sakız
gibi tertemiz oyalı, dantelli, işlemeli örtüleri, sanki binlerce yıllık bir medeniyetin destanını okuyordu.

46. Bu metinde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir?

A) Kişileştirme – Benzetme

B) Konuşturma – Abartma

C) Kişileştirme – Konuşturma

D) Abartma – Benzetme

 

II. Metin
Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar; şehir, vilayet, havali (yöre) 

isimlerinden hemen mavi sahile kayar... Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de 
o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler, bir karıncalanmadır başlayıverir. Hemen 
gözlerimin içine bakan bir köpek, az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir 
muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini 
bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, 
kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar, sisli bir deniz...

47.  Bu metinde aşağıdaki duyulardan hangileriyle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir?

A) Dokunma – İşitme

B) Tatma – Koklama

C) Koklama – Görme 

D) Görme – Tatma

48.  Aşağıdakilerden hangisi I. ve II. metnin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Betimlemeye başvurulmuştur.

B) Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır.

C) Kişisel yargılara yer verilmiştir.

D) Bilgi verme amacı güdülmüştür.
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Bir kitabın adı dikkatinizi çektiyse önce arka kapak yazısını okuyun. İlgi duyduysanız ön sözüne, içindekilere 
veya başlangıç kısmına göz atıverin. Bu inceleme sonunda kitap ilginizi çektiyse girişi, sonuç kısmını veya ilgi 
duyduğunuz başlıkları genişçe okuyun. Bu okumaların ardından elinizdeki kitap “Beni al ve oku!” diyorsa onu 
kütüphanenize katabilirsiniz. Bu kitabı almasanız dahi onun, hayatınızdaki hangi boşluğu doldurabileceğini 
hafızanıza ve not defterinize kaydetmiş olacaksınız.

(49-50. soruları aşağıdaki metinlere göre cevaplayınız.)

49.  Metin hangi soruya cevap vermek için 
yazılmış olabilir?

A) İyi bir kitap okuru nasıl olunur?

B) Nitelikli kitapların özellikleri nelerdir?

C) Kitap alırken nasıl bir yol takip etmeliyiz?

D) Kitaplar hangi bölümlerden oluşmaktadır?

50.  Metnin yazılma amacı nedir?

A) Öneride bulunmak

B) Tanıtım yapmak

C) Eleştirmek

D) Uyarmak

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
Dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacak elimizden
Ölümsüz ağaçlar dikecekler

(51-52. soruları aşağıdaki şiire göre cevaplayınız.)

51.  Bu şiirde şairin, dünyayı çocuklara vermek istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukluk yıllarının güzelliklerine özlem duyması

B) Çocuk duyarlılığının dünyayı güzelleştireceğine inanması 

C) Çocukların, doğayı büyüklerden daha çok sevdiğini düşünmesi

D) Çocukların zor şartlarda yaşadığını düşünmesi

52.  Şiirle ilgili hangisi söylenemez?

A) Benzetmelere başvurulmuştur.

B) İkileme kullanılmıştır.

C) Tekrarlara yer verilmiştir.

D) Tezat sanatından yararlanılmıştır.
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54.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm 
kelimelerin yazımı doğrudur?

A) Sözcüklerin, dilin deyeri olduğunu da 
unutuyoruz.

B) İğde kokusu, allerjisi olanlar dışında herkesin 
hoşuna gider.

C) Genç nesil bu hususda bizimle aynı 
düşünmüyor.

D) Türkçede “yalnız” kelimesi genellikle yanlış 
yazılıyor.

53.   • Senin o Balıkesir’deki dükkân işi - - - -
• Maaşlarımız tam iki gün önce - - - -
• Eve gelince üzerini değiştirip kanepeye - - - -
• Depremde binalar sağa doğru - - - -

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu 
cümlelerdeki boşlukların tümüne getirilebilir?

A) iptal oldu

B) ödendi

C) devrildi

D) yattı

55.  I. Gerek işlediği konular, gerekse ele aldığı 
insanlar açısından onu toplumsal gerçekçiliğin 
öncüsü saymak gerekir.

II. Ünlü bir hikâyeci olan Memduh Şevket 
Esendal, küçük esnafa dayalı ekonomi 
anlayışını savunuyordu.

III. Bu insanların sorunlarını yalın ve süssüz bir 
anlatımla, umutlu ve iyimser bir tutumla ifade 
etti.

IV. Bu anlayışın sonucu olarak öykülerinde 
emekleriyle yaşayan insanları konu edindi.

Cümlelerin anlam bütünlüğü oluşturacak 
şekilde sıralanışı hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) II – III – IV – I 

B) II – IV – III – I

C) III – I – IV – II 

D) III – IV – I – II

56.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı 
virgül doğru kullanılmıştır?

A) Selim; Yasin, Fatih ve Arda kadar uzun boylu 
değildir.

B) Pazardan elma, karpuz; kayısı, çilek, üzüm 
aldı.

C) Sırasına oturdu; çantasını açtı ve kitabını 
çıkardı.

D) Ahmet; “Soruma cevap verir misiniz?” dedi.

57.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, 
anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Herkesle çabuk dostluk kurabilen, cana yakın 
biriydi.

B) Çok maharetliydi, evin bütün işlerini o çekip 
çeviriyordu.

C) Çiçeği burnunda öğretmen ilk dersinde 
öğrencilerle tanıştı.

D) Çok istediği oyuncak ona hediye edilince gözü 
döndü.

58.  Kitap insanlardan edineceğiniz arkadaşlara 
benzemez. Hem vefalıdır hem de türlü türlü 
şahsiyeti vardır. Sizi eğlendiren, sizi güldüren, 
sizi düşündüren, sizi alıp başka âlemlere 
götüren kitaplar vardır. Uykunuz gelinceye kadar 
yanınızdan ayrılmayacak, uykunuz geldiği zaman 
da yatağınızın dibinde terk edilip kalmaya razı 
olacak tek arkadaş kitaptır. Onu sevmeye, onunla 
dost olmaya şimdiden çalışmanız lazım çünkü 
kitap ancak gençlikte edinilen bir arkadaştır. 
Metinle ilgili hangisi söylenemez?

A) Sıfat-fiillere yer verilmiştir.

B) Deyim kullanılmıştır.

C) Koşul-sonuç cümlesi vardır.

D) İkileme kullanılmıştır.
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59.  I. Sabah uyanır uyanmaz kütüphaneye gider.
II.  Pazartesi günü doktora gitmesi gerekiyor.
III. Lavabonun gideri yine tıkandı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı 
çizili sözcük fiilimsidir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

60.  Sıfat-fiiller, fiillere belirli eklerin (-an, -ası, -maz, 
-ar, -dık, -acak, -mış) getirilmesiyle oluşturulan ve 
cümlede sıfat ya da adlaşmış sıfat olarak görev 
yapan sözcüklerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
sıfat-fiil yoktur?

A) Okula giden çocuklar arasında o da varmış.             

B) Bilgiye susamış kültürlü bir gençti.

C) Bu okulda unutulmaz günler yaşamıştı.

D) Kitap okumayı çok ama çok severdi.

61.  Bazı sözcükler isim-fiil eki aldığı hâlde kalıplaşarak 
bir varlığın, kavramın ismi olur. Bunlar fiilimsi 
kabul edilmez. Örneğin “Tatlı yemek istiyorum.” 
cümlesindeki “yemek” sözcüğü fiilimsidir. “Çok 
güzel bir yemek yaptım.” cümlesindeki “yemek” 
sözcüğü ise isimdir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
bu açıklamaya uygun bir sözcük 
kullanılmamıştır?

A) Çakmakla oynaması annesini tedirgin etti.

B) Sofrada; bal, peynir ve kavurma vardı.

C) Her gün dondurma yersen hasta olursun.

D) Filmin başlaması herkesi heyecanlandırdı.

62.  Küçük kaplamaları simsiyah kesilmiş bir 
ahşap evde oturduğunu sanıyorum. Evden 
deniz görünmüyor olmalı. Yahut belki de bir iki 
penceresinden, çakal eriği dalları arasından 
görünüyordur. Küçük bahçede acıbadem, ayva, 
nar, hünnap ağaçları olmalı. Bir de çıkrıklı kuyu 
olacak. Kırkını aşmış, şişmanca, yeşil gözlü bir 
kadın olan anasını kırmızı elma yüzüyle, küf yeşili 
gözleriyle görür, ben de severim. Böyle bahçeyi, 
evini, anasını tarif ettiğim için onları gördüğümü  
sanmayın. Ben görmeden severim bahçeleri, 
insanları, evleri.
Metinde hangi anlatım biçimi ağır 
basmaktadır? 

A) Öyküleme

B) Betimleme

C) Tartışma

D) Açıklama

63.   Haydari köyünden şehrin güneyinde yükselen 
Palandöken Dağlarına ve dağların eteklerinde 
birkaç sıra hâlinde dizili evlere baktı. Ne zaman 
böyle uzaklara dalsa içine garip bir hüzün 
çöküverirdi. Bütün bu hüzünlerden artık çok 
gerilerde kalmış anılara sığınır; çocukluğuna, 
tarlada çalıştığı yazlara, ağaçların yapraklarının 
döküldüğü günlere giderdi. Derin duygulardan 
sıyrılıp başını kaldırınca gökyüzünde öbek öbek 
bulutları gördü. Bulutlar sanki onu selamlıyordu. 
Anılardan beklediği umutlara bu kez onlarla 
kavuşmuştu.
Metindeki kahramanla ilgili hangisi 
söylenemez?

A) Hüzünlenince anılarına sığınmıştır.

B) Geçmiş yazlarda tarlada çalışmıştır.

C) Köyüyle ilgili olumsuz duygulara sahiptir.

D) Bulutların görüntüsü onu umutlandırmıştır.
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65.  Benim için henüz yeşermeye başlamış karşı 
dağlara gitme vaktidir. Belki de o güzelim 
dağların eteklerinde yepyeni umutlar muştulayan 
kardelenler açmıştır. Geçen yıl bu zamanlar 
oralardaydım ve kardelenleri gördüğümde içim 
içime sığmamıştı. Akşama değin farklı hayallerle 
gezinmiş, biraz üşüyünce de geri dönmüştüm. 
Yolda da yüzlerini ayaz yakmış kara lastikli 
çocukları düşünüp hüzün bahçelerine dalmıştım.
Metinde hangi anlatım biçimleri 
kullanılmıştır? 

A) Açıklama - Tartışma

B) Tartışma - Öyküleme

C) Betimleme - Öyküleme

D) Açıklama - Betimleme

64.  Kerem, Tarık ve Tuğrul adlı öğrenciler, yazmayı 
düşündükleri metinle ilgili sohbet etmektedir.
Kerem: Yazacağım metinde, son okuduğum 
makaledeki bazı ifadelere neden katılmadığımı 
anlatıp kendi düşüncelerimi ortaya koyacağım.
Tarık: Ben, metnimde Erzurum’un doğal ve tarihî 
güzelliklerini ayrıntılı olarak anlatıp okurların 
gözünde canlandırmak istiyorum.
Tuğrul: Yaz tatilinde yaşadığım olayları anlatan 
bir metin kaleme alacağım.
Öğrencilerin, sözünü ettikleri metinlerde 
kullanacağı anlatım biçimleri hangisinde 
sırasıyla verilmiştir? 

Kerem Tarık Tuğrul
A) Tartışma Betimleme Öyküleme

B) Açıklama Tartışma Betimleme

C) Açıklama Betimleme Tartışma

D) Tartışma Açıklama Öyküleme

66.  Hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

A) Sınıftaki herkes bu karardan memnundu.

B) Tam yola çıkacaktımki onu gördüm karşımda.

C) Bendekileri de alıp güzelce çantasına koydu.

D) Ben ki zorlu yolları aşıp gelmişim buralara.

67.  Dünya Kaynakları Enstitüsü, dünya nüfusunun 
neredeyse dörtte birinin su kıtlığı riski ile karşı 
karşıya olduğunu açıkladı. Küresel bir rapor 
yayımlayan kuruluş, tatlı su kaynaklarının tükendiği 
uyarısında bulundu. Su kıtlığı riski listesinde yer 
alan ilk beş ülke, sırasıyla Katar, İsrail, Lübnan, 
İran ve Ürdün. Rapora göre su kıtlığı riskinin en 
fazla olduğu 17 ülkede tatlı su kaynaklarının %80’i 
tüketilmiş durumda. Araştırmacılar; aralarında 
Hindistan, Pakistan, Türkmenistan ve Suudi 
Arabistan’ın da bulunduğu 27 ülkenin “yüksek 
seviyede su kıtlığı tehlikesi” ile karşı karşıya 
bulunduğunu vurguluyor. Türkiye ise “su kıtlığı 
riski listesinde” 164 ülke arasında 32. sırada yer 
almaktadır. Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre, 
içme suyu talebinin mevcut miktarı aşması hâlinde 
su kıtlığı oluşuyor. Yıllık su rezervleri kişi başına 
1700 metreküpün altına düştüğünde bölgede su 
kıtlığı yaşandığı kabul ediliyor. Uzmanlar, küresel 
ısınma sebebiyle bu durumun daha da kötüye 
gidebileceği uyarısında bulunuyor.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) İçme suyu ihtiyacının, var olan su miktarını 
geçmesi durumunda su kıtlığı oluşmaktadır.

B) Türkiye’de tatlı su kaynaklarının %80’i 
tüketilmiştir.

C) Lübnan, su kıtlığı riski taşıyan ülkeler listesinin 
üçüncü sırasındadır.

D) Pakistan, yüksek seviyede su kıtlığı tehlikesi 
ile karşı karşıya olan ülkelerden biridir.
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68.  Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden 
çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu 
karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına “deyim” 
denir. Sayıları az da olsa gerçek anlamlı deyimler 
de vardır. Bu deyimlerde sözcüklerin karşıladığı 
anlamlar ile deyimin karşıladığı anlam aynıdır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya 
örnek olabilecek bir deyim kullanılmıştır?

A) Elif, öğretmenin gözüne girmeyi başardı.

B) Yükte hafif pahada ağır ne varsa almışlar.

C) Açılışta Betül'ün ağzı kulaklarına varıyordu.

D) Son günlerde bu şarkıyı dilimden 
düşürmüyorum.

69.  I. Ötekini ise dedesi anlatmıştı ona.
II. Onun iki masalı vardı.
III. Sonra ikisi de yok olup gitti.
IV. Şimdi biz bunlardan söz edeceğiz.
V. Biri kendisinindi ve başka kimse bilmezdi.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin 
oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) II – V – I – III – IV

B) II – V – III – I – IV

C) IV – II – V – I – III

D) IV – V – I – II – III

70.  Bütün kusurumu toprak gizliyor.
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor.
Kolun açmış yollarımı gözlüyor.
Benim sadık yârim kara topraktır.

Dörtlükte hangi söz sanatları kullanılmıştır?

A) Benzetme – Kişileştirme

B) Kişileştirme - Abartma

C) Abartma - Konuşturma

D) Konuşturma - Karşıtlık

71.  BOYALAR
Yeşil çalışkandır,
                 I
Kırmızı yaramaz,
                  II
Sarı uykucu,
Ak yıkanmış,
           III
Kara korkak.
            IV

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi sıfat-fiil eki aldığı hâlde kalıcı isim 
olmuştur?

A) I B) II C) III D) IV

72.  Düşüncelerim ele avuca sığmaz. Haşarı çocuklar 
gibi bir yolunu bulup kimi zaman yıldızların 
ulaşılmaz parlaklıklarına tutunur, kimi zaman da 
mutlu bir günün en özel anına dalarak bambaşka 
diyarlara giderdi.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Deyimlerden yararlanılmıştır.

B) Öznel ifadeler içermektedir.

C) Anlatım III. kişi ağzından yapılmıştır.

D) Benzetmeye başvurulmuştur.

73.  A. von Humboldt, Brezilya Ormanı’nın 
derinliklerinde bir papağanla karşılaşmış, çiçek 
hastalığı yüzünden tümüyle yok olmuş bir 
kabilenin konuştuğu dilden birkaç sözcük bilen 
tek canlı oymuş.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Kabiledeki kişilerin ölüm sebebi nedir?

B) Bahsi geçen kabile nerede yaşamıştır?

C) Kabilenin dilinden birkaç sözcük bilen son 
canlı hangisidir?

D) Çiçek hastalığı kabile içinde nasıl yayılmıştır?
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74.  Benim her çağda, her memlekette tatlı dilli, 
sevimli dostlarım var. Bunlar kimi edebiyatta, 
kimi fende, kimi felsefede yetkindir. İstediğim 
her dakika benim emrimdedirler. Bazı zamanlar 
onlarla birlikte yolculuk ederim. Beni hiç 
sıkmazlar. Bazılarından yaşamanın, bazılarından 
mutlu olmanın yollarını öğrenirim. Bazıları beni 
kahkahalarla güldürür, bazıları da derin derin 
düşündürür. Onların önerileriyle, hayatın her 
türlü zorluğunu yenebilirim. Sağladıkları bütün bu 
faydalara karşılık onların benden istediği tek bir 
şey var: - - - -
Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin 
akışına göre aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) Sıcak bir sohbet

B) Güler yüz 

C) Uzun bir yolculuk

D) Temiz bir raf

75.  Bugün ağaçlardan, bitkilerden, nehirlerden hatta 
çöplerden bile enerji elde ediliyor. Bu kaynaklara 
bir yenisi de yakın zaman önce eklendi. 
Araştırmacılar, havadaki nem değişimlerinin 
kaynağı olan buharlaşmadan elektrik elde 
edebilen bir jeneratör geliştirdi. Bu araştırmacılar, 
moleküllerde ve canlı hücrelerde rastlanan sıra 
dışı mekanik olayları gözlemleyip açıklamak ve 
bunlardan ilham alarak sağlık, çevre ve enerji 
ile ilgili önemli sorunlara çözüm olabilecek yeni 
teknolojiler geliştirmek üzerine çalışmalar yapıyor.
Metinle ilgili hangisi söylenemez?

A) Sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır.

B) Okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanmıştır.

C) Tartışmacı anlatıma başvurulmuştur.

D) Nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.

76.  Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilir bir 
yargı değildir?

A) Sıcaklığın mevsim normallerinin altına 
düşmesi tarımı olumsuz etkiledi.

B) Eylül ayında yayımladığı son kitabında 
toplumsal sorunlardan söz ediyor.

C) Çevre duyarlılığını ele aldığı konuşmasını 
yarım saate kalmadan bitirdi.

D) Geleceğe dair umut dolu planlar yaparak 
kendini teselli ediyordu. 

77.  Bankamatikten para çekerken takip edilecek işlem 
basamakları aşağıda karışık olarak verilmiştir.

1. Paranızı aldıktan sonra başka bir işlem yapıp 
yapmayacağınız sorulacaktır.

2. Banka kartını, kart yuvasına yerleştirdikten 
sonra şifre giriş ekranı gelecektir.

3. Şifrenizi doğru girdiğinizde “Ana Menü”ye 
girmiş olacaksınız.

4. “Ana Menü”de görülen işlemlerden “Para 
Çekme” seçeneğine basınız.

5. Verilecek cevaba göre ya “Ana Menü”ye 
yönlendirileceksiniz ya da kartınız iade 
edilecektir.

6. Şifrenizi kimseye göstermeden giriniz. 
7. Çekmek istediğiniz tutarı yazınız ve giriş 

tuşuna basarak tutarı onaylayınız.
8. Banka kartını isim, soy ismi ve kart numarası 

bilgileri üste gelecek şekilde kart giriş 
haznesine yerleştiriniz.

Bankamatikten para çekmek isteyen biri, 
işlem basamaklarını hangi sırayla uygularsa 
parasını çekebilir?

A) 2 – 4 – 8 – 1 – 6 – 7 – 3 – 5

B) 2 – 8 – 6 – 4 – 1 – 5 – 7 – 3

C) 8 – 2 – 4 – 1 – 7 – 6 – 5 – 3

D) 8 – 2 – 6 – 3 – 4 – 7 – 1 – 5



32

78.  Aşağıda iki arkadaşın sohbeti yer almaktadır.
ONUR: Merhaba Tuna, nasılsın? Yeni okuluna alışabildin mi? 
TUNA: Merhaba Onur, beni hatırlamana çok sevindim. Okula adapte olmakta zorluk çekiyorum. Okulun 

ambiyansı bizim okuldan çok farklı. Ayrıca dersler çok monoton geçtiği için derse konsantre olamıyorum.
ONUR: Tuna, söylediklerini tam anlayamadım. Adapte olmak, ambiyans, monoton, konsantre… Bu kelimeleri 

yeni okulunda mı öğrendin?
TUNA: Kusura bakma Onur, hemen açıklayayım. Okulun ortamı eski okulumdan farklı olduğu için uyum 

sağlamakta zorluk çekiyorum. Dersler tekdüze geçtiğinden derslere yoğunlaşamıyorum.
ONUR: Hah, şimdi anladım. Umarım tüm sorunlarına bir an önce çözüm bulursun.

Yukarıdaki sohbette arkadaşların anlaşamamasının asıl sebebi nedir?

A) Konuşurken vurgu ve tonlamada yanlışlık yapılması

B) Bazı kelimelerin anlamlarının yanlış bilinmesi

C) Cümlelerde günlük konuşma dilinin tercih edilmesi

D) Türkçe kelimeler yerine yabancı kelimeler kullanılması

79.   Aşağıdaki tablolarda “çıkmak” sözcüğünün kullanıldığı cümleler ve bu cümlelerde kazandığı anlamlar 
verilmiştir.

Numaralanmış cümleler ve anlamlar eşleştirildiğinde hangileri boşta kalır?

A) 1 – 4

B) 2 – 3

C) 3 – 6

D) 5 – 6

KULLANILDIĞI CÜMLE

1 Harp okulundan subay çıkar çıkmaz cepheye gönderildi.

2 Bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı.

3 Tedavi için gittiği doktor, öğrencisi çıktı.

4 Gün ağarırken yorgun adımlarla konaktan çıktık.

5 Bu kumaştan bir gömlek çıkar mı?

6 İyi maaş alamayınca çalıştığı işten çıktı.

KAZANDIĞI ANLAM

Elde edilmek, sağlanmak

Yetişecek ölçüde olmak

İçeriden dışarıya gitmek

Bir meslek veya bilim kurumunda 
okuyup yetişmek, mezun olmak
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CEVAP ANAHTARI

1. B

2. +, -, -, -, -, -, +, -, +, -

3. MODERN - PEDAL - PATENT - POPÜLER - MODEL 
- HOBİ - ULAŞIM - MESAFE - TEKNOLOJİ

4. İsim-fiil: izlemeye – bakış – dondurma 
Sıfat-fiil: olan – buz tutmuş – gördüğüm 

5. Her yıl kasım ayı gelince Türk toplumu; Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefatını hatırlar ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusunu bu ayda coşkuyla, 
minnetle, şükranla anar. Bu ayda konferanslar 
düzenlenir; dergi ve gazetelerde onun çeşitli yönleri, 
başarıları dile getirilir. Bu arada toplum olarak hangi 
badireleri atlatıp nereden nereye geldiğimizi düşünür, 
millet olarak daha uyanık olmaya çalışırız. 10 Kasımlar 
artık matem günleri olmaktan çıkmış; Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anma, yapılan devrimleri daha sağlıklı 
değerlendirme, Cumhuriyet Dönemi’nin topluma 
kazandırdıklarını anlama, idrak etme ayı olmuştur.

6. 1. Olmasına yol açmak 
2. Onarmak 
3. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek 
4. Üretmek 
5. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek 
6. Salgılamak 
7. Yol almak

7.  -  -  -   -  -  - 

8. 6 - 7 - 4 - 5 - 1 - 3 - 2

9. 10 - 4 - 8 - 3 - 7 - 2 - 1 - 9 - 6 - 5

10. 5 - 3 - 1 - 4 - 2

11. 6 - 4 - 5 - 3 - 2 - 1

12. 9 - 3 - 1 ve 5 - 2 - 4 - 7 - 8 - 6

13. NS - KS - KS - AS - NS - AS - AS - KS - AS - KS - NS 
- NS

14. 1. İsim-fiil, 2. Çekimli fiil, 3. Kalıcı isim, 4. Sıfat-fiil, 5. 
Kalıcı isim, 6. Çekimli fiil, 7. Adlaşmış sıfat-fiil

15. 3 - 4 - 1 - 5 - 6 - 2

16. VI, II, IV, V, I, III

17. Teşhis - Abartma - Tezat ve Benzetme - Tezat - 
Abartma - İntak

18. 1. Azim, 2. Yalnızlık, 3. Memleket Özlemi, 4. Vatan 
Sevgisi, 5. Kahramanlık, 6. Karamsarlık, 7. Mutluluk

19. Y - Y - D - D - Y

20. B

21. B

22. Y - D - D - Y - Y

23. Zıtlık ve konuşturma

24. Deneme - Sohbet (Söyleşi)

25. 3 - 4 - 2 - 5 - 1

26. B

27. A

28. A

29. C

30. İsim-fiil: mal etmek, düzmeye, yazmaya, yaşamakla. 
Sıfat-fiil: bozulmadığı, ciddiye alınmadığı, veren, 
denecek, olanların, kalkıştıklarını, terlemiş, 
başladığını, sığacak, küçüldüğünü, kalacak, olan, 
çıkacağına, yazdıran, sayanlar, yetinenler, diledikleri, 
bileceği. 

31. C

32. C

33. Y - D - Y - D

34. A - D - A - D - A - A - A - D - A - A

35. D

36. D

37. B

38. B

39. A

40. C

41. D

42. D
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43. D

44. A

45. A

46. A

47. C

48. D

49. C

50. A

51. B

52. D

53. D

54. D

55. B

56. A

57. D

58. C

59. B

60. D

61. D

62. B

63. C

64. A

65. C

66. B

67. B

68. B

69. A

70. A

71. B

72. C

73. D

74. D

75. C

76. D

77. D

78. D

79. C



8. SINIF 2. TEMA

ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

TÜRKÇE

Bu kitapçık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,       
Antalya Ölçme Değerlendirme Merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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1. 
Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Bir ilgi veya benzetme sonucu kelimenin gerçek 
anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Bir kelimenin bilim, sanat, 
spor ya da meslek alanına özgü kazandığı anlama terim anlam adı verilir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

.............. "Gözlüğünü kaldırıp sinirli sinirli bana baktı." cümlesinde "baktı" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

..............
"Atatürk, bilgisizliği kısa yoldan çözmek için birçok yenilik yaptı." cümlesinde "yol" sözcüğü mecaz 
anlamda kullanılmıştır.

..............
"Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Mustafa Kemal, Suriye’de Yedinci Ordu Komutanı olarak 
görev yapıyordu." cümlesinde "görev" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır.

..............
"Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nde kesin olarak manda ve himayeye karşı çıkmıştır." cümlesinde 
"manda" sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır.

..............
"Havza Genelgesi'nde ‘Büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak millî gösterilerde bulunulmalıdır.’ denilerek 
halk harekete geçirilmeye çalışılmıştır." cümlesinde "heyecan" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

2. İlk hedef olarak Alçıtepe seçilmişti. Bu tepeyi ele geçirmek istiyorlardı. Serçetepe, Kanlısırt ve Türk ordularının tek 
ikmal yolu olan Şarapnel Vadisi, hem bizim açımızdan hem de düşman açısından son derece önemliydi. Her iki taraf 
da buralara sahip olmak istiyordu. Zaman zaman her iki tarafın birlikleri birbirlerine birkaç metre mesafeye kadar 
yaklaştılar. Her iki taraftan da büyük zayiat verildi.Özellikle İngiliz ve Fransız zayiatı, komutanlara,"Yeni takviyeler 
gelmezse burada tutunamayacağız." diye feryat ettirecek kadar ağırdı. 27 Nisan 1915 günü saat 16.00 sıralarında, 
donanmanın ateş desteğiyle başlayan İngiliz taarruzu, Türk savunma mevzilerinin 700-800 metre ilerisinde Zığındere-
Eskihisarlık hattında durduruldu.

Metinde yer alan bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri bularak bulmacaya yerleştirin 
ve anahtar kelimeye ulaşın.

I. Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.
II. Yardımcı kuvvet, destek.
III. Bir askerî birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge.
IV. Yitikler, kayıplar.

1 2 3 4

II

2

I
1

III
4

IV
3

ETKİNLİK
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3. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

a.  Kulp takmak

b.  Ağzı kulaklarına varmak

c.  Alıcı gözüyle bakmak

d.  Ağzından bal damlamak

e.  Baklayı ağzından çıkarmak

f.  
Ayağını yorganına göre 
uzatmak

g.  Damarına basmak

h.  Gözden düşmek

i.  Ödü patlamak

j.  Pabucu dama atılmak 

........ Çok tatlı konuşmak 

........
Kendisinden üstün birinin çıkmasıyla 
gözden düşmek 

........ Giderini, gelirine uydurmak

........ birini, duyarlı olduğu bir konuda kızdırmak

........ Çok korkmak 

........ Eski değeri kalmamak

........ İnceden inceye gözden geçirmek

........
açık söylemekten kaçındığı bir sorunu 
sonunda açıklamak

........ Çok sevinmek

........
Bir kimseyi, bir şeyi kusurlu görmek için 
bahane, kusur bulmak 
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4. Kar ışığında epeyce ilerledikten sonra, evler görünmeye başladı. Tek tük insanlar gördü evlerinden çıkan. Ciğerlerinin 
sıcağını ağızlarından vere vere yürüyorlardı. Onlar da erkenciydiler. Erken kalkmayana ekmek yoktu. O hep erken 
kalkardı. Askerlikte alışmış, bir daha hiç bozmamıştı. Yatsı vaktiyle yatar, güneşten önce kalkardı. Dükkânlar kapalıydı. 
O saatte sadece fırıncılar çalışıyordu. Buram buram ekmek kokuyordu içinden geçtiği çarşı meydanı. Kar dinmişti. 
Hava aydınlanmaya meylediyordu ama daha vardı. Şimdi gece desen değil, sabah desen değildi ama ayaz keskindi. 
Gözlerini kapatarak yürüyordu zaman zaman. Dağın eteğindeki mahallesi kadar olmasa da burası da soğuktu. Sabah 
yediği pekmez olmasa hasta olurdu fikrince. Tahini, pekmezi bol yerdi, alışkındı. Çocukluğunda bir kepçe pekmez 
içmeden evden çıkmazdı. Su kabağındandı kepçesi. Rahmetli babası yapmıştı; bugün gibi hatırındaydı. Bulutlardan 
güneş görülemese de şehrin öte yanına vardığında sabah olmuştu nihayet. Hep aynı saatte, tam buraya varınca 
ağarırdı gün.

Yukarıdaki metinde geçen fiilimsileri bularak tabloya yerleştiriniz.

İsim Fiil Sıfat Fiil Zarf Fiil

5. 
Sıfat-fiilin nitelediği isim düşer ve sıfat-fiil tek başına kullanılırsa buna "adlaşmış sıfat-fiil" denir. 

Aşağıdaki cümlelerde fiilimsiler yer almaktadır. Bu fiilimsilerden adlaşmış sıfat-fiil olanları boşluklara yazınız.

Kaybettiklerimi hatırladıkça üzülüyorum.

Gelecekte bunları düşünüp düşünüp güleriz artık.

İnsan sevdiğine naz yaparmış.

Pazarda bir sürü tanıdık gördüm.

Okulun koridorunda bağıran bendim.
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6. Aşağıdaki cümlelerde sıfat-fiil varsa "V"yi, yoksa "Y"yi takip ederek doğru çıkışı bulunuz. 

Dışarıda içimizi huzurla dolduran bir bahar havası vardı.

Düşündüklerini hemen söylerdi.

Kaybolan resmini 
yıllar sonra buldu.

Eve gelir gelmez 
ağlamaya başladı. 

Makası tutuşundan 
acemi olduğu 
belliydi.

Teyzem bana uçan 
balon aldı.

Aramadan hiçbir zaman uyanmazdı.

V Y

V Y V Y

V Y

1. çıkış 2. çıkış

V Y

3. çıkış 4. çıkış

V Y

5. çıkış 6. çıkış

V Y

7. çıkış 8. çıkış

7. Aşağıda verilen "geçiş ve bağlantı" ifadelerini cümlelerdeki anlamlarına göre uygun boşluklara yerleştiriniz.

başka bir deyişle ilk olarak özellikle

son olarak kısaca böylece

1) Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktıktan sonra düşüncesini …………………………….. Amasya 
Genelgesi ile halka duyurdu.

2) Atatürk, 1928 sonrası tarih programları ve ders kitapları sorunu üzerine ……………… eğilmişti.

3) Programımızda ………………………………… okul korosu cumhuriyet şarkılarıyla sizlerle olacak. 

4) Başkomutanlık yasası meclisten oy birliğiyle geçti ………………………… ordu ile ilgili hızlı kararların 
alınmasının yolu açılmış oldu.

5) Tarih profesörü kürsüye yaslanarak "………………….. ifade etmem gerekirse Çanakkele Savaşı bir 
destandır." dedi.

6)  …………………………………… Sakarya Meydan Muharebesi, bir tükenmeme savaşıdır.
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8. Geçiş ve bağlantı ifadeleri; düşüncenin yönünü değiştiren, destekleyici, açıklayıcı, özetleyen, sonuç bildiren 
ifadelerdir. Aynı zamanda cümleler içinde bağlayıcı özelliğe sahiptir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadeleri anlamına uygun olarak boşluklara yerleştiriniz.

oysaki başka bir deyişle özellikle

böylece ilk olarak ancak son olarak

1) Ödevimi bitirdim ……………………………….…… kontrol etmem gerek.

2) İşe …………………………………… mutfağı temizleyerek başladım.

3) Yer tamlayıcısı ………………………………… dolaylı tümleç konusunu işledik.

4) Babam yine geç kaldı ……………………………….. erkenden geleceğini söylemişti.

5) Bu seneki derslerden ………………………………… Türkçe çok eğlenceli.

6) …………………………………. hiçbirinizi unutmayacağımı söylemek istiyorum.

7) Eşyalarımı hazırladım, erkenden uyudum ……………………………… okula en erken gelen ben oldum.

9. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaç şeması doğru tamamlandığında hangi seçeneğe ulaşılır?

Ülkemiz bu yıl turizmde tüm zamanların döviz rekorunu kırdı.

Yazarın etkileyici bir üslubu var. Yazarın bu kitabı Anadolu köylüsünü 
anlatıyor.

Amaç-sonuç Nesnel cümleÖznel cümle Neden-sonuç

Benzetme Cümlesi Karşılaştırma Cümlesi

A B C D
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10 ve 11. soruları aşağıdaki şiire göre cevaplayınız..

Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evlâdı evde durmaz, giderim.
Bu topraklar ecdâdımın ocağı
Evim köyüm hep bu yurdun bucağı
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.
Yaradanın kitabını kaldırtmam
Osmancığın bayrağını aldırtmam
Düşmanımı vatanıma saldırtmam
Tanrı evi viran olmaz giderim.
Tanrım şâhid duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.
Ak gömlekle gözyaşımı silerim
Kara taşla bıçağımı bilerim
Vatanım için yücelikler dilerim
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.

Mehmet Emin YURDAKUL

10. Şiirin ana duygusu nedir?

11. Bu şiire uygun başlıklar bulunuz.

 ›  Tek kelimeden oluşan başlık:

 ›  Sözcük grubundan oluşan başlık:
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12. 

İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı 
Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. 
On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda 
çalıştı. American Theatre Winng, 
Neighbourhood Play House ve 
Actor’s Studio’da oyunculuk 
ve oyunculuk öğretiminde 
yeni teknikler üzerine 
çalışmalar yaptı. Ankara 
Devlet Konservatuvarına 
hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyat-
rosu’ndan ayrıldı. Kar-
deşi Müşfik Kenter ve eşi 
Şükran Güngör ile Kent 
Oyuncuları Topluluğunu kurdu. 
Daha sonraki yıllarda sürekli 
olarak Amerika Birleşik Devletleri ve 
İngiltere’de "Değişen Eğitim Metotları" ve 
"Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962’de Tiyatro hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını" 
seçildi. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın 
Portakal" ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, 
Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve 
Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın 
oyun sergiledi. Shakespeare, Cehov, Brecht, 
Inoesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan 
Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, 
Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok 

yazarın yanısıra Melih Cevdet Anday, Necati 
Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, 

Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, 
Muzaffer İzgü gibi pek çok 

Türk yazarının oyunlarını da 
sahneye koydu, oynadı.

1981’de "Devlet Sanatçısı" 
olarak ödüllendirildi. 
1984 de Roma’daki 
İtalyan Kültür Birliğince 
"Adalaide Ristori" 
ödülüne layık görüldü.

1989 yılında, Korsika - 
Bastia Film Festivalinde 

"Hanım" filmindeki rolüyle 
"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü 

aldı.

1996’da Magazin Gazetecileri Derneği 
tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için 
"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi. 19 Mayıs 
1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından 
tiyatro sanatına katkısından dolayı verilen onur 
ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından 
takdim edildi.

1998’de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın 
Sanatçısı" ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam 
boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur 
ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür 
ve Sanat Ödülü, "MARTI" adlı oyunda Madam 
Arcadina rolüyle 1999 Afife Jale - En İyi Kadın 
Oyuncu ödülünü almıştır.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I. Metne uygun bir başlık yazınız.

II. Yıldız Kenter hangi sanat dallarında çalışmıştır?

III. Okuduğunuz metnin türü nedir?
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13. Aşağıda "dilimize girmiş, henüz yerleşmemiş olan yabancı sözcükler" ve Türkçe karşılıklarının olduğu örnek cümleler 
verilmiştir. Bu sözcükleri anlamına uygun olarak verilen boşluklara yazınız.

global brifing empoze agresif check-in defans

...................... Dış ülkelerin saldırgan tutumları milletimizin daha çok kenetlenmesine neden oldu.

...................... Son alınan askeri teçhizatlarla savunma sistemimiz güçlendirildi.

...................... Öğrenci değişimi kapsamında Avrupa’ya gidecek öğrenciler giriş işlemlerini önceden yapsınlar.

...................... Avrupa kültürünü bütünüyle gençlerimize dayatmak isteyenlere güzel bir cevap oldu.

...................... Dünya ekonomisinin dörtte üçünü küresel güçler yönetmekte.

...................... Millî Savunma Bakanı tarafından son gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

14. 
DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK ELİMİN ALTINDA AMA...

.gov : Resmi siteler, en güvenilir olanlardır.

.edu: Eğitim veren sitelerin kullanıldığı adreslerdir ve güvenilirdir.

.com: Ticari sitelerdir, yanlış bilgiler olabilir.

.org: Kâr amacı olmayan kuruluşlara aittir fakat buradaki bilgiler başka 
kaynaklarla onaylanmalıdır.

Aşağıdaki tabloda verilmiş internet adresleri güvenli ise artı (+) güvenli değilse eksi (-) işareti koyunuz.

www.anadolu.edu.tr www.ege.edu.tr www.turkiye.gov.tr

www.akilliadam.com www.gonullucalisan.org www.kamucalismasi.com

www.mehmetcik.org.tr www.kizilay.org.tr www.istanbul.edu.tr

www.diyanet.gov.tr www.okumakicin.com www.afad.org.tr

www. ttk.gov.tr www.tdk.gov.tr www.meb.gov.tr

www.kitabimibuldum.com www.bilisimhocam.com www.muharipgaziler.org.tr
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15 ve 16. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

%90

İrlanda Yunanistan Portekiz Washington
D.C.

Danimarka Hollanda Endonezya Kolombiya

%75-80
%73

%60
%55

%40 %40

%27

Marketlerdeki poşetleri tüketiciye ücret karşılığı veren bölgelerde 
plastik poşet kullanımının azalma oranları

15. Ülkemizde plastik poşet kullanımı 1 Ocak 2019 tarihinden başlanarak ücretli hâle getirilmiştir. Görselden 
hareketle konu hakkında bilgilendirici bir metin yazınız.

16. Yazdığınız bilgilendirici metne uygun bir başlık belirleyip, yazınız.
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17. Aşağıdaki tabloda verilen yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş sözcükleri Türkçe karşılıkları 
ile eşleştiriniz.

a.  Optimist ........... Bölüm

b.  Monoton ........... Verim

c.  Departman ........... Nesil

d.  Randuman ........... İyimser

e.  Jenerasyon ........... Oturum

f.  Seans ........... Çözümleme

g.  Kriter ........... Hesap Fişi 

h.  Perspektif ........... Tek Düze, Hep Aynı

i.  Analiz ........... Ölçüt

j.  Adisyon ........... Bakış Açısı

18. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazınız. 

1.  "Atatürk’ün yanına gelen çocuk oldukça mahcuptu." cümlesinde "gelen" sözcüğü sıfat-fiildir.

2.  "En yakın arkadaşına dağ gibi vücudunu siper etmiş daha yirmi birinde bir ana kuzusuydu." 
 cümlesinde "abartma" vardır.

3.  "İzmir yolunda ilerliyorduk. Otomobil durdu. O sırada otomobilin yanına sokulan sakallı bir ihtiyarın, 
 koynundan muşamba rengini almış buruşuk bir kâğıt çıkardığını gördüm. Önce kâğıdı, sonra  
 dikkatle Atatürk’ü süzdü. Yine kâğıda yine Atatürk’e baktı…" ifadelerinde anlatıcı 3.kişidir.

4.  "Doküman" sözcüğünün Türkçe karşılığı "belge" dir.

5.  "Böylece Türk tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu." cümlesinde altı çizili sözcük bir geçiş ve bağlantı  
 ifadesidir.

6.  İnternette " com, gov, gen, edu" uzantılı siteler güvenli sitelerdir.

7.  Makale türü yazılarda günübirlik konular ele alınır. 

8.  "Ruslar gelince göçmek zorunda kalıp Çukurova’ya indiklerini, şimdi köyüne döndüğünü kısaca  
 anlattı." cümlesinde üç fiilimsi türünün de örneği vardır.



13

TEST 1

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Önce Tekke Deresi’nin üstü karardı sonra şimşekler çakmaya başladı ardından da yağmur boşandı. Kasabanın 
doğuya meyilli (I) sokaklarında sağlı sollu ırmaklar peyda olmuştu. Gökyüzü neyi var neyi yoksa boşaltacak gibi 
idi. Akşehir 1919’un baharını, büyük çöküntüden sonraki ilkbaharı karşılıyordu. Parasızlık yokluk ve açlığa karşı 
belli belirsiz bir ümit (II) baharı bekliyordu. Bu ümidin adını söyleyebilecek bir babayiğit zor çıkardı. Fakat ne 
de olsa artık üşümeyecekler hiç değilse soğuktan kurtulacaklardı. Ve soğuk, yaşlılarla çocuklar için açlık kadar 
yıkıcı idi açlıkla büsbütün katlanılmaz oluyordu. Kasabada da yalnız yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı. Dört 
yıldır dükkânlarla, bağlarla, bahçe ve tarlalarla yalnız onlar uğraşıyor her şeyin verimi de ona göre düşüyordu.
Aylardan beri her ev kocaman bir göz olmuş, yollara dikilmişti. Her evin beklediği biri vardı; bir yavuklu, bir koca, 
bir oğul, bir ağa veya dayı… Kimi hastaneden, kimi dağıtılan kıtasından, (III) kimi esaretten gelecekti. Nasıl 
geleceklerdi? Hangi beden, hangi ruhla geleceklerdi? Bunu düşünen veya düşünmeye cesaret eden pek yoktu. 
Geleceklerini, gelmelerinin muhtemel olduğunu bilmek yetiyordu. Sonra gelmeleri gerekti, şarttı artık. Yoksa 
pırıl pırıl Akşehir kendi üzerine kapanan bir mezar olur çıkardı. Buna az bir şey kalmıştı.
Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, sokakları su götürüyordu. Çay çoktan taşmış, kıyıdaki evlerin 
eşiklerini (IV) yalamaya başlamıştı. Kimsenin yapacak bir işi yoktu. Kadınlar evlerde, ak sakallı erkekler 
kahvelerde toplanıyorlardı. 

1. Metinde numaralandırılmış sözcüklerin TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan bazı anlamları tabloda verilmiştir.

Sözcük Anlamı

meyilli İlgili, gönül vermiş.

ümit Ummaktan doğan duygu.

kıta Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara

eşik Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak.

Buna göre tablodaki maddelerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve II

2. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç fiilimsi (isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil) türüne de örnek vardır?

A) Küçük Ağa, kişiliği ile ikinci defa doğarken, insanoğlunun kolay kolay katlanamayacağı bu kahredici trajedinin 
kahramanlarından sadece birisi oluyordu. 

B) Savaş boyunca çekilen sıkıntıların sona ereceği günleri geride bırakmak hayali mutlu etmişti.

C) Dışarda rüzgâr fırtınaya çevirmiş, hızı dinmeyen yağıştan binlerce kırbaç yaparak camları ve sokak kapılarını 
dövmeye başlamıştı. 

D) Ancak bu gelenekle var olabileceğine inanan bu millet, bir gün başka bir bayrak altına çağrıldı. 
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3-5. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Tarihsel Türk filmlerindeki başrol oyuncuları izleyicisi tarafından canlandırıldıkları karakterlerle 
özdeşleştirilmişlerdir. Malkoçoğlu, Kara Murat, Karaoğlan gibi tarihsel filmler aynı zamanda çizgi roman 
uyarlamaları olmaları ile benzerlerinden ayrılırlar. 1970’li yıllarda yaygınlaşan bu türden filmlerin senaryoları, 
kahramanların isimleri ile anılan çizgi romanlardaki öykülerden esinlenerek oluşturulmuştur. Çizgi roman 
öykülerinden esinlenilerek oluşturulan tarihsel Türk filmlerinin ortak özelliklerinden biri, gösterime giren ilk 
filmden sonra devam filmlerinin de üretilmiş olmasıdır. İlki 1966’da çekilen Malkoçoğlu film serisinde toplamda 
yedi, Kara Murat serisinde altı, Karaoğlan serisinde yedi film yer almaktadır. Gerek çizgi romanların gerekse 
filmlerin popülerliği benzer türden birçok filmin izleyen yıllarda da üretilmesine aracılık etmiştir. Kahramanlık 
ekseninde çekilmiş, sözlü kültürden gelen epik özellikler içeren filmler, özellikle dinî ve millî duygulara yönelik 
olmalarıyla geniş halk kitleleri nezdinde ilgi görmüştür.

3. Metindeki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Kütüphanenin çocuk kitapları bölümünü gezdik.

B) Yüzüklerin Efendisi üç kitaptan oluşan bir seridir.

C) Perşembe akşamı aile konulu sinema filmi izledik.

D) "100 Temel Eser" içinden seçtiklerimi okuyacağım.

4. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığı olabilir? 

A) Yabancı Film Kahramanları B) Popüler Filmler
C) Çizgi Roman Kahramanları D) Tarihsel Türk Filmleri

5. Metnin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Metinde konu ile ilgili örnekler verilmiştir.

B) Anlatımı güçlendirmek amacıyla abartma ifadelerine başvurulmuştur.

C) Geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmıştır.

D) Metnin anlatımında karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

6. 
Fiil kök ve gövdelerinden "-madan, -arak, -ken, -meksizin, -ınca, -ıp, -cesine, -dikçe, -esiye, -a…-a, -r…-maz, -alı" 
ekleriyle türeyen ve cümlede zarf olan sözcüklere zarf- fiil denir.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil yoktur? 

A) Antalya’ya varır varmaz sizi ararım.  

B) Şehre inince sevdiği yemeklerden doyasıya yedi.

C) Evden çıkalı yarım saat olmasına rağmen hala dönmedi.

D) Tartışmadan bu sonucun çıkacağını kimse tahmin edemezdi.
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7. Güneş tam tepeden vuruyordu. Bütün mahlukat sıcaktan kaçacak delik ararken o âdeta güneşi geri yansıtıyordu. 
Elinin değdiği tüm yeşillikler güzelleşiyordu. Sanki onlar onun çocuklarıydı. Büyük bir sevgi ve sabırla işini yapıyordu. 
Ömrünü bu işe verdiği her hareketinden anlaşılıyordu. Oturdum, onun ağaçları birer birer top şekline çevirmesini 
izledim.

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir anda ortadan kaybolmak 

B) Korku ile saklanacak yer aramak

C) Yavaş yavaş uzaklaşmak 

D) Sevinçle etrafa dağılmak

8. 
Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı "fiil çekim eklerini" yani 
şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan "-ma, -me, -maz, 
-mez" eklerini alabilen sözcüklerdir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-maz / -mez" faklı bir görevde kullanılmıştır? 

A) Buralarda akşam oldu mu sokağa çıkmaz kimse.

B) Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç.

C) Sonu bilinmez bir işe girdik artık.

D) Güneşte fazla kalmaktan yüzü tanınmaz bir haldeydi.

9. 
Sıfat fiiller, bir ismi nitelemediğinde veya isim çekim eki aldıklarında adlaşmış sıfat fiil olur.

Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış bir sıfat fiil yoktur? 

A) Okudukları çok sürükleyiciydi.

B) Yapacağını yaptı en sonunda.

C) Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? 

D) Geçmiş günlerin sızısı hala içimde saklı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir? 

A) Söylemiş son sözünü adam oracıkta. 

B) Güzel şiir yazmak herkesin harcı değildir.

C) Sınav yaklaşınca herkesi bir telaş aldı.

D) Sözlerine son verip ayağa kalktı.

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemsidir? 

A) Gülmek B) Ekmek C) Dolmuş D) Çakmak
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12. Güzel konuşma sanatında hitabet çok önemlidir. İsim-fiil

?

?

Zarf-fiil

Gözlerini kısarak ufka doğru uzunca baktı.

Hiç düşünmeden kendini öne doğru attı.

Koşar adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerin türleri karşılarında verilmiştir.
Soru işaretiyle belirtilen yerlere sırasıyla hangi fiilimsiler getirilmelidir? 

A) Sıfat-Fiil / Zarf-Fiil B) İsim-Fiil / Sıfat-Fiil

C) Zarf-fiil / Sıfat-Fiil D) Sıfat-Fiil / İsim-Fiil

13. 
Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil "çekim eklerini" yani 
şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan "-ma, -me, -maz, 
-mez" eklerini alabilen sözcüklerdir. 

 

Bu bilgiye göre aşağıdaki örneklerin verildiği görsellerin merkezine hangi fiilimsi türleri yazılmalıdır? 

yaşadıkça

sevincebakmadan

göre göre

1
görme

anlamakbekleyiş

görüş

2

yaşayan

okunası

yanmış

3anlaşılmaz

 ŞEKİL 1 ŞEKİL 2 ŞEKİL 3

A)  Zarf-fiil Sıfat-fiil İsim-fiil

B)  Zarf-fiil İsim-fiil Sıfat-fiil

C)  Sıfat-fiil İsim-fiil Zarf-fiil

D)  Sıfat-fiil Zarf-fiil İsim-fiil
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14. "Başarıya ulaşmanın birinci kuralı istekleri net olarak tanımlamak ve beynimize bir hedef göstermektir. Beyin net olarak 
tanımlanmış bir hedefe sahip olunca bütün enerjisini o hedefe yönlendirip başka hiçbir şeye bakmadan hedefine 
kilitlenir. Net bir hedefi olmayan beyin adeta manyetik bir çekim alanı oluşturur ve hedef için gereken her şeyi kendine 
doğru çeker. Herhangi bir hedefi olmayan beynin ise enerjisi boşa harcanır."

Metinde kaç tane fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

15. Zarf fiiller cümleye zaman veya durum anlamı katabilir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? 

A) Senin arkandan koşarken yere düştü.

B) Bazen okula arabayla bazen yürüyerek giderdi.

C) Üretken insanlar çalışmaktan yorulduğunda hayattan zevk alırlar. 

D) Haberi duyunca hemen dışarı çıktı ve tanıdık bir yüz aradı.  

16. 

Name
Online

Selam arkadaşlar Türkçe ödevini 
ne yaptınız?

Evet, ben biraz araştırdım çeşitli 
kaynaklarda var.

Kurtuluş Savaşı’nı konu alan 
romanları ve yazarları hakkında 
araştırma yapacaktık değil mi?

Bakalım öğretmenimizi kim can 
kulağı ile dinledi       … Hepinize 
kolaylıklar diliyorum.

Merhaba arkadaşlar, öğretmeni-
mizin güvenilir internet kaynakları 
konusundaki uyarısını dikkate 
almayı unutmayın! 

Utku

Utku

Seda

Emre

Nisa

Yandaki sosyal medya yazışmasından hareketle 
öğrencilerin araştırmalarında kullandığı hangi kaynak 
güvenilir değildir? 

A) https://www.yenitürkedebiyatı.com

B) http://www.tdk.gov.tr

C) https://edebiyat.istanbul.edu.tr 

D) https://antalya.ktb.gov.tr
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TEST 2

1. Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk müzeciliği çağdaş bir atılımla çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır. Bu gelişmede 
Atatürk’ün büyük payı olmuş, onun isteği doğrultusunda yeni müzelerin açılması yanında, arkeoloji kazılarına da 
büyük önem verilmiştir. Atatürk, millî kültürümüzü yansıtan müzelerimize millî mücadelenin başlangıcından itibaren 
önem vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının hemen ardından kurulmuş olan Millî Hükümet’in 9 Mayıs 
1920 günü meclis toplantısında okunan hükümet programında "millî eski eserlerimizi bir an önce derleyerek 
korumanın amaçlandığı" belirtilmiştir. Atatürk sayesinde modern bir seviyeye yükselen Türk müzeciliği ile beraber 
ulusal mirasımızı barındıran müzelerin birçoğunun geçmişleri ancak, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına dek gitmektedir.

Bakanlığa 
Bağlı Müze

Özel Müze

 

192 193 193 199 200200
216 224
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251
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Yıllara Göre Müze Sayıları

Bakanlığa Bağlı Müze Özel Müze

M
üz

e 
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yı
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Yukarıdaki metinden ve grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Metnin ve grafiğin ortak konusu, Türkiye’deki müzeciliğin gelişimidir.

B) Grafiğe göre devlet müzeciliği, özel müzeciliğin gerisinde kalmaktadır.

C) Grafiğe göre bakanlığa bağlı müze sayısının en fazla olduğu yıl 2017'dir.

D) Ulusal mirasımızı barındıran müzeler ile ilgili büyük atılım cumhuriyetin ilk yıllarında başlamıştır.

2. Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldız ve yörüngesindeki 
"WASP-52-B" kodlu gezegene isim verme kampanyasının sona erdiğini, isimlerin 17 Aralık'ta Uluslararası Astronomi 
Birliğince (IAU) açıklanacağını belirtti. Prof. Dr. Küçük, 2019'un IAU 'nun kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olması 
dolayısıyla "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda üye ülkelere 
belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını söyledi. Dernek olarak "Türkiye Ötegezegenine 
İsim Veriyor" kampanyası düzenlediklerini belirten Küçük, "Türkiye çapında başlattığımız kampanyaya Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullar katıldı, üniversiteler katıldı. Onlardan dönüşler aldık. Çok arzu ettiğimiz çoğunlukta olmadı 
ama harika isim önerileri geldi" dedi.

Yukarıdaki metinle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir hikâyeden alınmıştır.

B) Geçiş ve bağlantı unsurlarına yer verilmiştir.

C) Üç fiilimsi türüne de yer verilmiştir.

D) Bilgilendirici metin türünde yazılmıştır.
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3. 

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yukarıda verilen görseldeki yönergelerle çelişir? 

A) Ayşe elektronik postalarına bakarken bilmediği bir kaynaktan gelen e-postayı hemen silmiştir.

B) Ali proje ödevini internetten araştırır, bulur ve başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan aynen çıkarır.

C) Mehmet Bey, elektronik posta yoluyla kişisel bilgilerini paylaşmak isteyen bir sitenin bu isteğini yapmaz ve ilgili 
kuruma şikayet eder.

D) Mert, internette vakit geçirirken kendisini rahatsız eden içerikleri babasıyla paylaşır.

4.  • Televizyonların haber bültenleri asparagas haberlerden geçilmiyor.

• Dünkü çalışmayla ilgili datalar henüz elime ulaşmadığı için yorum yapamıyorum.

• Andorra-Türkiye maçında karşı takım çok iyi defans yaptı.

• Bu sene bizim halkımızda yurtdışı tatil trendinin arttığı görülüyor.

Yukarıdaki cümlelerde, altı çizili yabancı sözcükler ile seçeneklerdeki Türkçe karşılıkları eşleştirildiğinde 
hangi seçenek dışarda kalır? 

A) Medyada bu durumu abartan haberler var.

B) Fenerbahçe Beko basketbol takımı bu sene iyi savunma yapamıyor.

C) E-kitap okuma eğilimi öğrenciler arasında yaygınlaşıyor.

D) Bilgisayardaki tüm veriler yedeklenerek bilgisayara format atıldı.
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5. 

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te 
İstanbul'un Fatih ilçesi Sarıgüzel 
Mahalles’inde Fatih Camii medrese 
hocalarından olan Mehmet Tahir 
Efendi'nin oğlu olarak doğdu. İlkokul 
yıllarında babasından Arapça 
öğrenmeye başladı. Dil derslerine 
büyük ilgi duyan Mehmet Akif Ersoy 
Rüştiye'deki eğitimi boyunca Türkçe, 
Arapça, Farsça ve Fransızca derslerinde 

hep birinci oldu. Rüştiyeyi 
bitirdikten sonra 1885'te 
dönemin gözde okullarından 
Mülkiye İdadisine kaydoldu. 
1888'de okulun yüksek 
kısmına devam etmekte 

iken babasını kaybetti. Ertesi 
yıl büyük Fatih yangınında 

evlerinin yanması aileyi 
yoksulluğa düşürdü. 

Mehmet Akif öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye 
İdadisini bıraktı ve yeni açılan ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebine 
kaydoldu. Okul yıllarında spora büyük ilgi gösteren Mehmet Akif Ersoy mahalle arkadaşı Kıyıcı 
Osman Pehlivan'dan güreş öğrendi.

Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan millî 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 
27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda siroz 
hastalığı yüzünden vefat etti. Mezarı Edirnekapı Şehitliğinde’dir.

Şiire olan ilgisi okulun 
son iki yılında yoğunlaştı. 

Memuriyet hayatı 
başladıktan sonra 

edebiyata olan ilgisini 
şiir yazarak ve edebiyat 

öğretmenliği yaparak 
sürdürdü. Mehmet Akif 

Ersoy tüm şiirlerini 
yedi kitaptan oluşan 

"Safahat" adlı eserinde 
topladı. 

1921'de Ankara'da Taceddin Dergâhı'na yerleşen Mehmet Akif, 500 lira 
ödül konularak açılan İstiklal Marşı yarışmasına başta katılmadı. Millî 
Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan 
Basri Bey'in teşvikiyle ikna oldu. Onun orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı, 
Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten 
sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te millî marş olarak kabul 
edildi. Akif, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Bu bilgilerden hareketle Mehmet Akif’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)  Dil derslerine büyük ilgisi vardır ve bu derslerde başarılı olmuştur. 

B) Yayımlanan tek kitabı "Safahat" adlı şiir kitabıdır.

C) Meslek sahibi olmak için veterinerlik okuluna gitmiştir.

D) Hayatının bir döneminde maddi sıkıntılar yaşamıştır. 
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6. 
Gördüm yapraklarımın bir bir döküldüğünü,
Baharda yaşamanın bilmedim nedir tadı.
Gemi yüzü görmeyen bir limanın hüznünü,
Kimsesiz gönlüm kadar hiçbir gönül duymadı.
Bir ayna parçasından başka beni kim anlar,
Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde?
Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar;
Aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde?

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? 

A) Yalnızlık B) Yaşama sevinci

C) Doğa sevgisi D) Sevgiliye özlem

7. Mustafa Kemal o gece, yakınlarından birkaç kişiyle Ankara dışında bir yerde yemek yemişti. Ayrılırken ellerini 
omuzlarına atarak: "Saldırıya başlamak için şimdi doğru cepheye gidiyorum." demiştir. İçlerinden biri şaşkınlıkla 
"Paşam ya başaramazsanız?" diye sormuştur. Bunun üzerine Mustafa Kemal "Ne demek istiyorsun? Saldırının 
başlangıcından on dört gün sonra Yunanlıları denize dökmüş olacağım." demiştir.

Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mustafa Kemal Atatürk çok akıllı bir liderdir.

B) Atatürk’ün etrafındaki insanlar onun gibi düşünmemektedir.

C) Atatürk ileri görüşlü ve kendine güvenen bir liderdir.

D) Hayatta başarılı olmak için her zaman çok çalışmak gerekir.

8. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, bütün insanlığı 
şaşırtacak bir hâl alabilir.

M. Kemal Atatürk
Yukarıdaki özdeyişin ana fikri nedir? 

A) Tarih yazanlar taraflı olabilirler. B) Tarih yazanlar objektif olmalıdır.

C) Tarih değişebilen bir olgudur. D) Tarih yapmak, tarih yazmaktan daha önemlidir.

9. Ağustos Cuma günü. Sicil müdürü Cavit Bey, yemekten sonra uzanmış, uyumak istiyor ama karasinekler rahat 
bırakmıyor. Köylülerin uzanıp yüzlerine birer mendil örterek mışıl mışıl uyudukları gözünün önüne geldi. İmrendi. 
Uzandı, ceketinin cebinden beyaz keten mendilini alıp yüzüne örttü, sıkıntılı olmasına aldırmayarak uyku gelecek diye 
bekledi.

Yukarıdaki metinde hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? 

A) Yer B) Zaman C) Olay D) Kişiler
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10. Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne hâldeyim

Gidiyorum gündüz gece

Aşık Veysel Şatıroğlu

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vardır? 

A) Karşılaştırma B) Benzetme C) Abartma D) Örneklendirme

11. 

Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğuna takmış kafayı...
Bulduğu hiçbir yanıt ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş. Ama aldığı 
yanıtlar da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir yanıtı olmalı diyormuş. Ve dolaşıp herkese bunu 
sormaya karar vermiş.. Köy, kasaba, ülke dolaşmış, bu arada zaman da durmuyor tabii ki...
Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona:
– Şu karşı ki dağları görüyor musun? Orada yaşlı bir bilge yaşar istersen ona git belki o sana 
aradığın yanıtı verebilir, demişler.
Çok zorlu bir yolculuk sonunda Bilgenin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve 
bilgeye hayatın anlamının ne olduğunu sormuş. Bilge "sana bunun yanıtını söylerim ama önce bir 
sınavdan geçmen gerekiyor" demiş . Adam kabul etmiş. Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline 
ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı doldurmuş.
– Şimdi çık ve bahçede bir tur at, tekrar buraya gel... Yalnız dikkat et, kaşıktaki zeytinyağı 
eksilmesin, eğer bir damla eksilirse kaybedersin.
Adam, gözü çay kaşığında, bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge bakmış evet demiş "kaşıkta yağ 
eksilmemiş, peki bahçe nasıldı?"
Adam şaşkın...
– Ama demiş ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki...
– Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun, kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel, demiş 
Bilge...
Adam tekrar bahçeye çıkmış, gördüğü güzelliklerle büyülenmiş, muhteşem bir bahçedeymiş 
çünkü... Geri geldiğinde bilge adama "bahçe nasıldı" diye sormuş... Adam gördüğü güzellikler 
karşısında büyülendiğini anlatmış. Bilge gülümsemiş "ama kaşıkta hiç yağ kalmamış" demiş ve 
eklemiş:
– Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Ya sadece bir noktayı görürsün, hayatın akıp gider, sen 
farkına varmazsın... Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın, akıp 
giden zamanın anlam kazanır... Hayatının anlamı senin bakışlarında gizli.

Yukarıdaki hikâye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Olay, yaşlı Bilge’nin adama hayatın anlamı ile ilgili verdiği derstir.

B) Olay, Bilge’nin evinde geçmiştir.

C) Hayatta hem sorumluluklarımızı yerine getirmeli hem de hayattan zevk almayı bilmeliyiz, fikri okuyucuya 
verilmektedir.

D) Olay, bir kış mevsiminde geçmektedir.
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12. 
Topraktandır cümle beden

Nefsini öldür ölmeden

Böyle emretmiş yaradan

Sen kalemsin ben uç muyum

 Aşık Veysel Şatıroğlu

Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizesinde benzetmeye yer verilmiştir? 

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

13. Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru sayar. O, bu görüşünde haklıdır. Zira dil, duygu ve düşüncenin adeta kabıdır. Bir 
milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına veya kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden nesile 
aktarılır. Yazı, dilin sesini kaydeden bir vasıta olarak dilin bir parçasıdır. Fakat kültür, söz ile de bir millet arasına yayılır. 

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Bir hikayenin giriş bölümü olabilir.

B) Benzetme sanatı yapılmıştır.

C) Bilgilendirici bir metindir.

D) Kişisel görüş belirten cümle vardır.
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ETKİNLİK

1. Y / D / D / D / Y

2. II
T

2A
I İ K 1M A L

III M E V Z 4
İ

İ
IV 3Z A Y İ A T

E

Anahtar Kelime: MAZİ 

3. d / j / f / g / i / h / c / e / b / a

4. İsim-Fiil: görünmeye, 
aydınlanmaya

Sıfat-Fiil: ilerledikten, çıkan, 
kalkmayana, geçtiği, yediği

Zarf-Fiil: vere vere, kapatarak, 
içmeden, vardığında, varınca

5. kaybettiklerimi, gelecekte, 
sevdiğine, tanıdık, bağıran

6. 1. çıkış

7. 1) ilk olarak

2) özellikle

3) son olarak

4) böylece

5) kısaca

6) başka bir deyişle

8. 1) ancak

2) ilk olarak

3) başka bir deyişle

4) oysaki

5) özellikle

6) son olarak

7) böylece

9. C

10. Açık uçlu yorum sorusu

11. Açık uçlu yorum sorusu

12. I. Açık uçlu yorum sorusu

II. Tiyatro ve sinema

III. Biyografi

13. Agresif / defans / check-in / empoze 
/ global / brifing

14.  + www.anadolu.edu.tr
- www.akilliadam.com
- www.mehmetcik.org.tr
+ www.diyanet.gov.tr
+ www. ttk.gov.tr
- www.kitabimibuldum.com
+ www.ege.edu.tr
- www.gonullucalisan.org
+ www.kizilay.org.tr
- www.okumakicin.com
+ www.tdk.gov.tr
- www.bilisimhocam.com
+ www.turkiye.gov.tr
- www.kamucalismasi.com
+ www.istanbul.edu.tr
- www.afad.org.tr
+ www.meb.gov.tr
- www.muharipgaziler.org.tr

15. Açık uçlu yorum sorusu

16. Açık uçlu yorum sorusu

17. 
c Bölüm

d Verim

e Nesil

a İyimser

f Oturum

i Çözümleme

j Hesap Fişi 

b Tek Düze, Hep Aynı

g Ölçüt

h Bakış Açısı

18. 1) D, 2) D, 3) Y, 4) D, 5) D, 6) Y, 
7) Y, 8) D

Test 1

1. B

2. C

3. B

4. D

5. B

6. D

7. B

8. A

9. D

10. A

11. A

12. C

13. B

14. D

15. B

16. A

Test 2

1. C

2. A

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. A

10. C

11. D

12. A

13. A

CEVAP ANAHTARI



8. SINIF 1. ÜNİTE

ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK

Bu kitapçık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,                                     
Bursa Ölçme Değerlendirme Merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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1.    BOŞLUK DOLDURMA
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.

Osmanlıcılık Yunanistan Fransız İhtilali sömürgecilik Berlin Antlaşması Sırbistan

İslamcılık kurmay yüzbaşı Bulgaristan Uşi Antlaşması Sofya Askeri 
Ateşemiliterliği

Şam 5. Ordu

Trablusgarp Hareket Ordusu 31 Mart İsyanı Picardie 
Manevraları

Romanya Gelibolu

a. 1789’da başlayan…………………………………eşitlik, özgürlük, adalet gibi kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılan fikir-
lerin ortaya çıkmasını sağladı.

b. Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’ne karşı ilk isyan eden devlet………………………’dır. 
………………………. ise bağımsızlığını ilan eden ilk devlettir.

c. Tarihimizde 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı………………………ile sona ermiştir.

d. …………………………………tüm Müslümanları halifenin etrafında toplayarak tekrar Osmanlı Devleti’ni eski gücüne 
kavuşturmayı hedefleyen fikir akımıdır.

e. Mustafa Kemal Fransa’da katıldığı ................................................ tatbikatında uçakların savaşlarda çok önemli rol 
oynayacağını görmüştür.

f. .................................................... I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı topraklarından en büyük payı alması II. Balkan 
Savaşına sebep olmuştur.

g. Mustafa Kemal 1905 yılında İstanbul Harp Akademisini bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı rütbesiyle ........................
.................... atanmıştır.

h. Mustafa Kemal, Selanik’te görevliyken İstanbul’da ....................................................... çıkmış ve bu isyanın bastırıl-
masında Hareket ordusunun Kurmay Başkanı olarak görev almıştır.

i. Mustafa Kemal’in emperyalist güçlere karşı ilk başarısı .......................................................... Savaşı’dır.

j. Mustafa Kemal’in Balkan Savaşları sırasında .......................................................... ‘da görev alması onun ileride 
gerçekleşecek olan Çanakkale Savaşı öncesi bölgeyi tanımasını sağlamıştır.

k. I. Balkan Savaşı’na katılmayıp II. Balkan Savaşı’na katılan devlet ............................................. ’dır.

l. ......................................................... görevi sırasında Mustafa Kemal’in Avrupalı devletlerin temsilcileriyle görüşme-
si dış politika ve diplomasi alanında tecrübe kazanmasını sağlamıştır.

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
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2.    DOĞRU YANLIŞ
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) koyunuz. Yanlış cümlelerin 
altına doğrularını yazınız.

No İfade Doğru Yanlış
1 I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’ni etkileyen olaylardan biri de Fransız İhtilali’dir.

..................................................................................................................................................
2 Osmanlı aydınları Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için çeşitli fikirler geliştirdiler.

..................................................................................................................................................
3 Tanzimat Fermanı ile azınlıklara tanınan hakların Avrupalı devletler tarafından yetersiz

bulunması üzerine Meşrutiyet ilan edildi.
..................................................................................................................................................

4 Kanun-i Esasi, Türk tarihinin ilk anayasası olarak yayımlandıktan sonra anayasanın
bir gereği olarak Mebusan Meclisi açıldı.
..................................................................................................................................................

5 Mebusan Meclisi’nde gayrimüslim milletvekili sayısı Müslüman vekil sayısından fazladır.
..................................................................................................................................................

6 Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret gibi aydınlar Batıcılık fikir akımının temsilcileridir.
..................................................................................................................................................

7 Mustafa Kemal, Fransa’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü subay arkadaşları ile 
birlikte gizlice Trablusgarp’a gitti.
..................................................................................................................................................

3.    EŞLEŞTİRME
Aşağıda verilen kavramları birbirleriyle ilişkili olanları eşleştiriniz.

Milliyetçilik Fransız İhtilali

Ham madde ve
pazar arayışı I. Meşrutiyet

Dış borçlar Abdulmecid

Tanzimat Fermanı Sömürgecilik

Kanun-i Esasi Duyun-u Umumiye
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4.    KISA CEVAPLI - AÇIK UÇLU SORULAR
Aşağıdaki soruların cevaplarını altındaki boşluklara yazınız.

I. 19. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi. Bu gelişme üzerine devletin parçalanıp dağılmasını 
önlemek için bazı fikir akımları ortaya çıktı. Bu fikir akımları nelerdir? 

.....................................................................................................................................................................................

II. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik fikri sonrasında Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kaybettiği son 
toprak hangisidir?

.....................................................................................................................................................................................

III. Osmanlı Devleti’nin aldığı borçları ödeyememesi sonucunda alacaklı devletler tarafından kurulan kurum nedir?

.....................................................................................................................................................................................

IV. 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan ve kısa sürede bütün Avrupa’ya yayılarak sömürgeciliği ortaya çıkaran gelişme 
nedir?

.....................................................................................................................................................................................

V. Osmanlı Devleti’nde halk ilk defa ne zaman yönetime katılmıştır?

.....................................................................................................................................................................................

VI. Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet yönetimini istemeyenlerin çıkarmış olduğu isyan nedir?

.....................................................................................................................................................................................

5.    BALIK KILÇIĞI
Aşağıdaki balık kılçığı diyagramını, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl başlarından itibaren dağılmayı önlemek için 
aldığı tedbirlere uygun olarak doldurunuz.
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6.    YAPILANDIRILMIŞ GRİD
Verilen kutucuklardaki kelimelerin numaralarını aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerlere yerleştiriniz.
(Bir soruya birden fazla numara verilebilir.)

1. Fransız İhtilali ile ilgili kavramlar hangileridir?
...........................................................................................................................................................................................

2. Sanayi inkılabı ile ilgili olan kavramlar hangileridir?
...........................................................................................................................................................................................

3. Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan fikir akımları hangileridir?
...........................................................................................................................................................................................

7.    EŞLEŞTİRME
Aşağıda verilen kişilerle, bu kişilerin Mustafa Kemal’i etkilediği ilgi alanı ve fikirleri eşleştiriniz.

1. Eşitlik

5. Fabrika

9. Osmanlıcılık

2. Özgürlük

6. Adalet

10. Pazar arayışı

3. İslamcılık

7. Ham madde

11. Türkçülük

4. Batıcılık

8. İnsan hakları

12. Sömürgecilik
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8.    BULMACA
Aşağıdaki bulmacayı, soruların cevaplarına uygun olarak doldurunuz.
(İki kelimeden oluşan cevaplarda kelimelerin arasında bir kutu boş bırakılacaktır.)

YUKARIDAN AŞAĞIYA
2. Türk birliğini kurma ideali
3. Avrupa’da 18. yüzyılda gelişen, ön yargı ve ideolojilerden uzak, bilgiye dayalı özgür ve akılcı düşünce dönemi
5. Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın herkesin kanun önünde eşit sayıldığı ferman
6. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan her milletin kendi bağımsız devletini kurma düşüncesi
8. Ziya (Gökalp), Yusuf (Akçura), Gaspıralı İsmail ve Mehmet Emin (Yurdakul) gibi aydınların savunduğu fikir akımı
9. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasına dayanarak açılan meclis
11. Müslüman milletlerin Osmanlı halifesinin etrafında toplanması fikri

SOLDAN SAĞA
1. 1856 yılında gayrimüslimlerin haklarının genişletilmesini sağlayan ferman
4. 1876 yılında padişah II. Abdülhamit tarafından kabul edilen yönetim şekli
7. Buhar gücünün makinelerde kullanılması ile İngiltere’de başlayan gelişme
10. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası
12. Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl başlarında ayakta kalmak için uyguladığı politika
13. Tanzimat Dönemi’nde ve sonrasında yapılan yenilikleri yeterli görmeyen bazı Osmanlı aydınlarına verilen isim
14. Osmanlı Devleti’nin borçlarının ödenmesi için kurulan idare
15. Osmanlı Devleti’nin ilk kez borç aldığı savaş
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9.    FİKİR AKIMLARI EŞLEŞTİRME
Aşağıda verilen tanımlar ile Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmaya yönelik fikir akımlarını
eşleştiriniz. Verilen numaraları fikir akımlarının altındaki kutucuklara yazınız.

1. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkesi, hiçbir ayrım yapmadan Osmanlı vatandaşı olarak kabul eden düşünce 
akımıdır.

2. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi aydınların savunduğu fikir akımıdır.
3. İslami kuralların devlet hayatına tam anlamıyla hâkim olmasını ve Müslümanların Osmanlı halifesinin etrafında toplan-

masını savunan fikir akımıdır. En önemli temsilcilerinden biri Ahmet Cevdet Paşa’dır.
4. Bu düşünce akımı çeşitli milletlerin Osmanlı birliğinden ayrılması ile başarısız olmuş özellikle Balkan Savaşları son-

rasında önemini kaybetmiştir.
5. Dünyadaki bütün Türklerin bir yönetim altında toplanmasını amaçlayan fikir akımıdır.
6. Başlıca temsilcileri Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet olan özellikle 18. yüzyıldaki ıslahatlara dayanan fikir akımıdır.
7. I. Dünya Savaşında Arapların Osmanlıya karşı mücadele etmesi üzerine başarısız olduğu kanıtlanan fikir akımıdır.
8. Batı’nın bilim ve tekniğini, yönetim biçimini ve düşünce yapısını alarak Osmanlı Devleti’nin geri kalmışlıktan kurtarılması 

ve yıkılmasının önlenmesini amaçlayan fikir akımıdır.
9. Bu fikir akımını savunanlar Genç Osmanlılar Cemiyeti adı altında örgütlenmişler ve başlıca temsilcileri Şinasi, Namık 

Kemal ve Ziya Paşa’dır.

10.    TABLO EŞLEŞTİRME
Aşağıda kavramları ilgili olduğu açıklamalar ile eşleştiriniz.

A Bulgaristan

B Trablusgarp

C Askeri Ateşe

D Vatan ve Hürriyet

E Sofya

1 Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı.

2 Mustafa Kemal’in Balkanları incelemek için gönderildiği şehir.

3 I. Balkan Savaşı’nda en fazla toprağı alıp II. Balkan Savaşı’na neden olan devlet.

4 Mustafa Kemal’in Sofya’daki ilk görevi.

5 Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyet.



9

B
ur

sa
 Ö

lç
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

M
er

ke
zi

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. Osmanlı Devleti ilk defa Kırım Savaşı sırasında (1854) 
İngiltere’den dış borç almıştı. Daha sonra diğer devletlerden 
de borç almış ancak bu borçları ödeyememişti. Bu neden-
le Avrupalı devletler alacaklarını tahsil etmek için bir kurum 
kurdular.

Avrupalı devletlerin kurduğu bu kurum aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kapitülasyon İdaresi

B) Duyun-u Umumiye İdaresi

C) Sened-i İttifak

D) Kanun-i Esasi

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisine zarar 
veren olaylardan biri değildir?

A) Coğrafi keşifler’in başlaması

B) Kapitülasyonların kaldırılması

C) Sanayi İnkılabı’nın başlaması

D) Düyun-u Umumiye İdaresinin kurulması

3. Mustafa Kemal’in meşhur “Ben size taarruz emretmi-
yorum. Ölmeyi emrediyorum.” sözü onun hangi kişilik 
özelliğine sahip olduğunu gösterir?

A) Vatanseverlik

B) İleri görüşlülük

C) İnkılapçılık

D) Teşkilatçılık

4.Mustafa Kemal’in başarılarından dolayı albaylığa terfi 
ettiği savaş hangisidir?

A) Çanakkale Savaşı

B) Kurtuluş Savaşı

C) Trablusgarp Savaşı

D) Balkan Savaşları

5. “Vatan Şairi” olarak ünlenen bu şair eserlerinde genel-
likle vatan ve hürriyet konularını işlemiştir. Yazdığı eserler 
Mustafa Kemal’i derinden etkilemiş ve onda vatan ve millet 
sevgisinin oluşmasına katkı sağlamıştır.

Mustafa Kemal’i etkileyen ve “Vatan Şairi” olarak bili-
nen şair kimdir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Gökalp

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Tevfik Fikret

6. Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmeni Mustafa 
Kemal’in düşünce yapısını etkileyen en önemli öğretmenle-
rinden biridir. Bu öğretmen, genç Mustafa Kemal’e millî tarih 
bilincini aşılamıştır.

Mustafa Kemal’e tarih bilinci aşılayan öğretmen kimdir?
A) Yüzbaşı Mustafa Bey

B) Kolağası Mehmet Tevfik

C) Nakiyüddin Bey

D) Sait Halim Paşa

7. I. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan tüm milletleri 
Osmanlı milleti adı altında bir araya getirmeyi amaçlayan 
fikir akımıdır.

 II. Tüm Müslümanları Osmanlı halifesi etrafında toplamayı 
amaçlayan fikir akımıdır.

 III. Dünyadaki bütün Türklerin bir yönetim altında toplanma-
sını amaçlayan fikir akımıdır.

Yukarıda verilen bilgilerle fikir akımlarını eşleştirdiğimiz 
takdirde hangi fikir akımı dışarda kalır?

A) Türkçülük

B) Ümmetçilik

C) Osmanlıcılık

D) Batıcılık
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8. Osmanlı Devleti bu işgale doğrudan müdahale edemedi. 
Mısır, İngiliz işgali altında olduğu için karadan, donanmanın 
yetersizliğinden dolayı da denizden Trablusgarp’a yardım 
gönderilemedi. Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu 
genç subaylar, gönüllü olarak bölgeye gittiler. Burada halkı 
örgütleyerek İtalyanlara karşı büyük bir direniş başlattılar.

Paragrafta Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri 
üzerinde durulmuştur?

A) Vatanseverlik – İleri Görüşlülük

B) Kararlılık – Çok Yönlülük

C) Teşkilatçılık – Kararlılık

D) Vatanseverlik- Teşkilatçılık

9. 

MUSTAFA KEMAL’İN
ASKERLİK HAYATINA DAİR

BİLGİLER 

OLAYLAR

I
Mustafa Kemal’in emper-

yalist güçlere karşı ilk 
başarısını kazanması.

BALKAN 
SAVAŞLARI

II Selanik’te bulunan Hareket 
Ordusu’nda görev alması. 31 MART İSYANI

III Mustafa Kemal’in Gelibolu 
ve Balayır’da görev alması.

TRABLUSGARP 
SAVAŞI

IV
Osmanlı Devleti’ni temsilen 
Fransa’da gerçekleştiren 

tatbikata katılması.

PİCARDİ 
MANEVRALARI

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ve olaylar eşleştiril-
miştir. Numaralanmış ifadelerden hangileri birbiri ile yer 
değiştirirse eşleştirme doğru olur?

A) I ve II      B) I ve III       C) II ve II       D) III ve IV

10. Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesinde okur-
ken kendisine “Kemal” adını veren ve matematik dersi-
ni sevdiren öğretmeni kimdir?

A) Yüzbaşı Mustafa Bey

B) Kolağası Mehmet Tevfik

C) Nakiyüddin Bey

D) Sait Halim Paşa

11. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Gaspıralı İsmail ve Mehmet 
Emin Yurdakul gibi aydınların savunduğu fikir akımına göre 
Osmanlı Devleti dini, dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma 
dayanarak ayakta kalabilirdi.

Paragrafta bahsedilen fikir akımı hangisidir?

A) Osmanlıcılık

B) İslamcılık

C) Türkçülük

D) Batıcılık

12. Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesinde okur-
ken sınıf çavuşu olması onun hangi kişilik özelliğini 
gösterir?

A) İleri görüşlülük

B) Vatanseverlik

C) Liderlik

D) Kararlılık

13. Büyük bir yıkımla sonuçlanan Balkan Savaşları sonra-
sında Osmanlı Devleti, daha önce çıkan ayrılıkçı isyanlarla 
pek çok bölgesini kaybettiği Balkan topraklarını terk etmek 
zorunda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonrasında 
bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devleti’nden  ayrı-
lan son Balkan devletidir?

A) Yunanistan

B) Sırbistan

C) Bulgaristan

D) Arnavutluk

14. İstanbul Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak 
mezun olan Mustafa Kemal, katıldığı savaşlar ve kazandığı 
başarılarla mareşallik rütbesine kadar yükselmiştir.

Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlardan hangisine gönül-
lü olarak katılmış ve savaş sonrası binbaşılığa yüksel-
miştir?
A) Trablusgarp Savaşı

B) Balkan Savaşları

C) Çanakkale Savaşı

D) Kurtuluş Savaşı
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15. I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki önemli 
olay vardı. Bunlardan ilki Fransız İhtilali, diğeri ise Sanayi 
İnkılabıdır. Fransız İhtilali’nin yaydığı ………………… fikri, 
Osmanlı Devleti gibi imparatorlukları olumsuz etkilemiştir.

Noktalı bölüme hangi ifadenin getirilmesi uygun olur?

A) Özgürlük      B) Adalet      C) Sömürgecilik     D) Milliyetçilik

16. Osmanlı aydınları ve devlet adamları, yaşanan olumsuz 
gelişmeler üzerine Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin 
iç işlerine karışmalarına engel olmak ve devletin dağılması-
nı önlemek amacıyla çalışmalar yapmaya başladılar.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri olamaz?

A) Tanzimat Fermanı

B) Kanun-i Esasi

C) Islahat Fermanı

D) Düyun-u Umumiye

17. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda katıldığı savaşların bir-
çoğundan yenilgiyle ayrılmıştır. Bu savaşlar Osmanlı 
Devleti’nde insan ve toprak kaybının yanı sıra ciddi ekono-
mik kayıpları da beraberinde getirdi. Ve Osmanlı Devleti ilk 
kez Avrupa’dan dış borç almak zorunda kaldı.

Osmanlı Devleti son döneminde girdiği aşağıdaki sa-
vaşlardan hangisinde ilk kez dış borç almıştır?

A) Kırım Savaşı

B) 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı

C) Trablusgarp Savaşı

D) I. Balkan Savaşı

18. 1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler kısa sürede birçok 
ülkeye yayıldı. İhtilalin yaydığı fikirlerden Osmanlı Devleti de 
etkilendi. Bu fikirlerden bazıları Osmanlı Devleti’nde demok-
ratikleşme çabalarına ilham kaynağı olurken, bazıları devle-
tin dağılmasına zemin hazırladı.

Fransız İhtilali’nin yaydığı aşağıdaki fikirlerden hangisi-
nin Osmanlı Devleti’nin dağılmasında etkili olduğu söy-
lenebilir?

A) Milli Egemenlik

B) Hürriyet

C) Milliyetçilik

D) Eşitlik

19. Mustafa Kemal, matematik derslerindeki başarısıyla 
dikkat çekti. Ancak Fransızcası zayıftı. Fransızca öğretme-
ni, bu konuda Mustafa Kemal’e uyarılarda bulunuyordu. Bu 
uyarıları dikkate alan ve dil öğrenmenin meslek hayatı açı-
sından öneminin farkında olan Mustafa Kemal, Selânik’te 
özel bir kursa devam ederek Fransızcasını ilerletmişti.

Mustafa Kemal’i Fransızcasını geliştirmesi için teşvik 
eden öğretmeni hangi okulda görev yapmaktaydı?

A) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

B) Selanik Askeri Rüştiyesi

C) Manastır Askeri İdadisi

D) İstanbul Harp Akademisi

20. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisinde Rousseau, 
Voltaire ve Montesquieu gibi Aydınlanma Çağı Fransız dü-
şünürlerin eserleriyle tanıştı. Aydınlanma Çağı düşünür-
lerinin eserlerini okuyarak demokrasi, millî egemenlik, öz-
gürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi kavramları öğrenme 
fırsatı bulmuştur.

Mustafa Kemal’i Fransız düşünürlerin eserleriyle tanış-
tıran arkadaşı kimdir?

A) Ömer Naci

B) Refet Bele

C) Ali Fuat

D) Ali Fethi

21. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisinde okurken ya-
kın arkadaşı Ömer Naci sayesinde güzel konuşmaya, hita-
bete ilgi duydu ve edebiyata yöneldi.

Askeri İdadide Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden 
uzaklaşabileceğini düşünerek edebiyata çok fazla yö-
nelmemesini söyleyen öğretmeni kimdir?

A) Yüzbaşı Mustafa Bey

B) Kolağası Mehmet Tevfik Bey

C) Mehmet Asım Efendi

D) Yüzbaşı Nakiyüddin Bey
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22. I. İstanbul Harp Akademisinden mezun olan Mustafa

Kemal’in ilk görev yeri Şam 5.Ordu’dur. 

II. Osmanlı Devleti’nde I. Meşrutiyet’in ilanı ile halkın 
tamamı ülke yönetimine katılmıştır.

III. 31 Mart Ayaklanması Selanik’ten gelen Hareket Or-
dusu tarafından bastırılmıştır.

IV. Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü Selanik şehri 
çok uluslu bir yapıya sahiptir.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1               B) 2                 C) 3                 D) 4

23. Mülkiye rüştiyeleri ve askeri rüştiyeler, ilk olarak Padişah 
II. Mahmut döneminde İstanbul’da açılan ve ortaokul se-
viyesinde eğitim veren kurumlardı. Rüştiyelerden mezun 
olanlar, o dönemde devletin idari birimleri de dahil olmak 
üzere çeşitli kurumlarda meslek sahibi oluyorlardı. İlk olarak 
Selânik Mülkiye Rüştiyesine kaydolan Mustafa burada eği-
tim görmekten pek memnun kalmadı ve bu okuldan ayrıldı. 
Çocukluk hayallerini gerçekleştirebilmenin ve çok sevdiği 
askerlik mesleğine girebilmenin yollarını aramaya başladı.

Paragrafta Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği üze-
rinde durulmuştur?

A) Çok yönlülüğü

B) İleri görüşlülüğü

C) Eğitimciliği

D) Kararlılığı

24. Tarih ve özellikle Türk tarihi, Mustafa Kemal’in ilgi alan-
larındandı. Tarihi sevmesinde etkili olan öğretmeninden, yıl-
lar sonra “Minnet borcum var, bana yeni bir ufuk açtı.” diye-
rek saygıyla söz etmiştir.

Mustafa Kemal’e tarihi sevdiren öğretmeni kimdir?

A) Kolağası Mehmet Tevfik Bey

B) Yüzbaşı Mustafa Efendi

C) Kurmay Binbaşı Refik Bey

D) Yüzbaşı Naci Bey

25. Fransızcaya karşı büyük bir ilgi duyan Mustafa Kemal, 

Fransızca yayınlanan gazete ve dergileri takip etmiş, 
Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini okumuştur. Bu 
sayede Batı’da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiş ve 
özellikle Fransız İhtilalinin yaydığı fikirlerden etkilenmiştir.

Aşağıda verilenlerden hangisi Mustafa Kemal’i etkile-
yen Aydınlanma Çağı Fransız düşünürlerden biridir?

A) John Locke

B) Montesquıeu

C) Immanuel Kant

D) David Hume

26. I. Annesinin isteği ile eğitime burada başlamış fakat

yarıda bırakmıştır.

II. İlk kez eğitim için başka bir şehre gitmiştir.

III. Devletin başkentinde okuduğu bu okuldan Teğmen 
rütbesiyle mezun olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in okuduğu 
okullardan hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

A) Manastır Askeri İdadisi

B) Mahalle Mektebi

C) İstanbul Harp Akademisi

D) İstanbul Harp Okulu

27. Mustafa Kemal bu okulda okurken arkadaşı Ömer Naci 
sayesinde, edebiyat ve hitabet sanatına ilgi duydu. Tevfik 
Fikret ve Namık Kemal’in eserleriyle tanıştı. Yine arkadaşı 
Ali Fethi’nin (Okyar) aracılığıyla Fransız yazarların eserlerini 
de okudu.

Yukarıda bahsedilen okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsi Efendi Okulu

B) Selanik Askeri Rüştiyesi

C) Manastır Askeri İdadisi

D) İstanbul Harp Okulu
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28. Aralarında çekişme bulunan çeşitli din ve milliyetten 
insanların bir arada yaşadığı Manastır’da özellikle Sırplar, 
Bulgarlar ve Yunanlar kiliseleri aracılığıyla bölgeye hâkim ol-
mak istiyordu. Mustafa Kemal, idadi yıllarında Balkanlardaki 
bu ayrılıkçı fikirler ile ilgili arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarda 
onları tehlikelere karşı uyarmıştır.

Buna göre Mustafa Kemal’in;
I. Vatanseverlik

II. Sanatseverlik

III. Eğitimcilik

özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I      B) I ve II        C) II ve III           D) I ve IV

29. Osmanlı Devleti’nde daha çok şehirlerde yaşayan ve 
sahip olduğu haklarla rahat bir yaşam süren azınlıklar, 
XIX. yüzyıldan itibaren gerek milliyetçilik akımının etki-
si gerekse de Avrupalı büyük devletlerin kışkırtmalarıyla 
Osmanlı Devleti’ne karşı bağımsızlık mücadelesine girişti-
ler. İngiltere, Fransa ve Rusya azınlık isyanlarının destek-
lenmesinde başı çekmekteydi.

Avrupalı devletlerin azınlıkları kışkırtmasında;

I. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozmak.

II. Osmanlı’dan kopan topraklarda hâkimiyet kurmak.

III. Osmanlı’dan ayrılan devletlerin güçlenmesini sağlamak.

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştıkları 
söylenebilir?

A) I ve II.

B) I ve  III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

30. Osmanlı aydınları ve devlet adamları, yaşanan olumsuz 
gelişmeler üzerine Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin 
iç işlerine karışmalarına engel olmak ve devletin dağılmasını 
önlemek amacıyla çalışmalar yapmaya başladılar. Bu doğ-
rultuda Padişah Abdülmecid Dönemi’nde 1839’da Tanzimat 
Fermanı ilan edildi. Fermana göre;

I. Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacak

II. Vergi herkesin gelirine göre alınacak

III. Mahkemeler açık olarak yapılacak, rüşvet ve iltimas (ka-
yırma) önlenecek

Tanzimat Fermanına göre hangi alanda çalışma yapıldı-
ğı söylenemez?

A) Adalet       B) Güvenlik       C) Ekonomi       D) Eğitim

31. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, farklı mil-
letleri bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti’nin dağılma 
sürecine girmesine neden oldu. Özellikle Balkanlardaki 
Hristiyan topluluklar, milliyetçilik akımının etkisi ve büyük 
Avrupa devletlerinin de kışkırtmaları sonucu bağımsızlık-
larını elde etmek için ayaklanmaya başladılar. Osmanlı 
Devleti’nde milliyetçiliğin etkisiyle ilk olarak 1804’te Sırplar 
isyan etti. 1829 Edirne Antlaşması’yla Yunanlar bağımsızlık-
larını kazandı. Devam eden dağılma süreci, Osmanlı- Rus 
Savaşı’nda alınan ağır yenilgi sonrası 1878 yılında imzala-
nan Berlin Anlaşması ile hız kazandı. Bu antlaşma ile ba-
ğımsızlıklarını kazanan Sırbistan, Karadağ ve Romanya 
Osmanlı Devleti’nden ayrıldılar.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yo-
rumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine gir-
mesine neden olmuştur.

B) Osmanlı Devletine ilk isyan eden ve bağımsızlıklarını ka-
zanan Sırplar olmuştur.

C) Yunanlar Edirne Antlaşması’yla bağımsızlıklarını kazan-
mıştır.

D) Berlin anlaşmasıyla birden çok millet Osmanlı Devleti’n-
den ayrılmıştır.

32. ‘’Üçüncü sınıf kalabalıktı. Bunlardan ancak, pek az bir 
kısmı harp akademisine girebilecekti. Geri kalanlar tayin 
edildikleri kıtalara dağıtılacaktı. Mustafa Kemal, muhakkak 
kurmay subay olacağına inanıyordu. Bir gün;

-Ya kurmay olamazsan, ne yaparsın?
diye yarı ciddi, yarı şaka takılan sınıf arkadaşımız Arif’i der-
hal susturmuştu:
-Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak, kurmay olacağım.
Mustafa Kemal kurmay oldu. Arif, mümtaz yüzbaşı olarak 
okuldan çıktı. ‘’

Yukarıda verilen konuşmadan hareketle Mustafa Ke-
mal’in;

I. Liderlik
II. Kararlılık
III. İdealistik

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II.
B) II ve III.
C) I ve III.
D) I, II ve III.
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33. Aşağıda Mustafa Kemal’le, dayısının köyünde yaşa-
yan bir çoban arasında geçen konuşmaya yer verilmiş-
tir:

– Arkadaş, tabiatla iç içesin, koyunlarını güdüyorsun, 
özgürsün, belki mutlusun da. Fakat daha aktif bir hayat 
yaşamayı arzulamaz mısın? Kendine bir hedef seçersin ve 
hedefine varmak için okula gidersin.

– İyi güzel diyorsun da bizim köyde okul yok ki. Şehirdeki 
okula gitmeye kalksam, hiç tanıdığımız yok. Orada, kalacak 
yerim de yok. Zaten babamlar bırakmazlar gideyim. Belki 
onlar da isterler Ali amir memur olsun ama şu gördüğün ko-
yunların başına bir çoban lazım. 

– Bak arkadaş, hayatta insanın eline birtakım fırsatlar geçer. 
Önemli olan ele geçen bu fırsatları en iyi şekilde değer-
lendirebilmektir. Bunun için de gayret gereklidir. Eğer biz 
seçtiğimiz hedefe ulaşmak için yeterli gayreti göstermezsek 
zaman içinde hedefimize gittikçe yaklaştığımızı değil, bi-
lakis hedefimizden giderek uzaklaştığımızı fark ederiz. Kim-
senin kimseye zorla meslek seçtirmesine taraftar değilim. 
Severek yapılmayan bir iş, bir uğraş, kişiye hayatı anlamsız 
kılar. Böyle biri de eğer çıkış yolu bulamazsa yani hayatını 
anlamsızlıktan kurtaramazsa vatanına, milletine gerektiği 
şekilde faydalı olamaz.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisine ulaşamayız?

A) Eğitim öğretime büyük önem vermiştir.
B) Hedeflerine ulaşmak için kararlı davranmıştır.
C) Çevresindekileri de aydınlatmak istemiştir.
D) En önemli meslek olarak askerliği görmektedir.

34. ‘’Komşumuz Binbaşı Kadri Bey’di. Onun oğlu Ahmet 
askeri okula gidiyordu. Askeri mektep elbiseleri giyiyordu. 
Onu görünce ben de böyle elbiseler giymeye hevesleniyord-
um. Sokaklarda zabitler (subay) görüyordum. Onların dere-
cesine varmak için takip edilmesi lazım gelen yolun askeri 
rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem 
Selânik’e geldi. Askeri rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. 
Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker olmama şiddetle 
engel oluyordu. Kabul imtihanı zamanı gelince ona sezdir-
meden kendi kendime askeri rüştiyeye imtihan verdim. 
Böylece anneme karşı bir emrivaki yaptım.”

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;

I. İdealisttir
II. Kararlıdır
III. Yakın çevresinden etkilenmiştir

yorumlardan hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I         B) I ve II         C) I ve III          D) I, II ve III

35. Mustafa Kemal’in askerlik hayatında gösterdiği başa-
rılar, kendisinin ve Türk milletinin geleceğini etkilemiştir. 
Öğrenim hayatını başarı ile tamamlayan Mustafa Kemal, 
1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle ilk görev yeri olan 
Şam’daki 5.Ordu’ya atandı. Burada yakın arkadaşlarıyla 
birlikte ‘’ Vatan ve Hürriyet ‘’ adında gizli bir cemiyet kurdu. 
Mustafa Kemal Şam’da kurduğu cemiyetin adıyla ilgili niçin 
hürriyet, niçin vatan gibi sorulara şöyle cevap vermiştir: ‘’…
Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına faydalı olabilirler, 
onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etmek kudretine 
malik olurlar… ‘’ 

Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin adıyla 
ilgili açıklamasını, onun hangi sözü ile ilişkilendirebili-
riz?

A) ‘’ Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yer-
yüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. ‘’

B) “ Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. 
Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”

C) ‘’ Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, 
Türk milletine canımı vereceğim. ‘’

D) “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı
için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

36. “Oldum olası, daha İttihat ve Terakki zamanında İttihat 
ve Terakki Partisi ile aramızda beliren mesele budur. 
Ordunun siyasetten ayrılması… Yani orduda subay olacak, 
aynı zamanda bir siyasi partinin üyesi olarak çalışacak, bu 
olmaz dedik biz… Atatürk bu fikirde idi. Ben o fikirdeydim. 
Karabekir o fikirde idi. Bunun mücadelesini yapıyorduk. 
İttihat ve Terakki’nin, hükümetin başında bulunanlar ise or-
dunun politikadan ayrılmasına imkân görmüyorlardı.” 

Yalnızca verilen metinden yola çıkarak I. Balkan Sava-
şı’nın kaybedilme sebebini hangisi ile ilişkilendirebili-
riz?

A) Ordunun savaşa hazırlıksız olması ve ordunun erken ter-
his edilmesi

B) Hükümetin güçsüzlüğü ve Balkanlardaki durumun takip -
edilememesi

C) Gerekli askeri gücün sevk edilememesi, silah ve malze-
menin yetersizliği

D) Orduda fikir ayrılıklarının olması ve ordunun siyasete 
karışması
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37. Mustafa Kemal, Meşrutiyet’in ilanı ve sonrasında yapılanları yeterli görmüyordu. Memlekette daha büyük ve köklü de-
ğişikliklerin yapılması gerektiğine inanıyordu. Bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla fikir ayrılığına düştü. 
Bu cemiyetin gizli olmaktan çıkarılması ve yasal bir partiye dönüşmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ordunun siyasetten ayrı 
tutulması fikrini savundu. Mustafa Kemal’in bu konudaki görüşleri şöyledir: Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça millete 
dayanan bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. Bugün mensuplarının çoğu İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyesi olan 
3. Ordu esas itibarıyla modern bir ordu sayılamaz. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti halinde 
milletin bünyesinde kök salsın. Ordu da asli vazifesiyle uğraşsın...”

Buna göre;

I. Mustafa Kemal Meşrutiyet sonrası yapılan değişiklikleri yetersiz görmüştür.
II. İttihat ve Terakki’nin gizli olmaktan çıkarılıp yasal bir hal almasını savunmuştur.
III. Mustafa Kemal’e göre ordu siyasetten ayrılmalı ve asli göreviyle uğraşmalıdır.
IV. Millete dayanan bir parti kurulmasının önündeki engelin ordu mensuplarının cemiyet içinde kalması olarak görmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II                         B) I, II ve III                      C) II, III ve IV                   D) I, II, III ve IV

38. XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliğini tamamlayarak Avrupa’da yeni bir güç olarak ortaya çıkan İtalya, ekonomisi-
ni hızla geliştirerek dünya siyasetinde söz sahibi olmak istiyordu. Bunun için sömürgeciliğin şart olduğunu düşünen İtalya, 
dünyadaki önemli sömürgelerin İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından paylaşıldığını gördü. Bunun üzerine kendisine coğrafi 
olarak yakın ve zayıf olan Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan Trablusgarp’a saldırdı. İngiltere ve Fransa ise İtalya’nın bu 
girişimini desteklemiştir. İngilizler, daha önce işgal ettikleri, Mısır üzerinden Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’a asker gön-
dermesine izin vermemişlerdir.

Trablusgarp Savaşı ile ilgili yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir.

B) Osmanlı Devleti topraklarını savunmakta zorlanmaktadır.

C) İtalya bir sömürge İmparatorluğu kurmak istemektedir.

D) İngiltere ve Fransa Osmanlı’yı kendilerine rakip görmektedir.

39. 

Yukarıda Mustafa Kemal’in etkilendiği Türk düşünürler hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre;

I. Namık Kemal ve Ziya Gökalp’in eserleri sayesinde Mustafa Kemal’in vatan ve millet sevgisi gelişmiştir.

II. Mustafa Kemal’in çağdaş Türk devletini oluşturma konusunda yaptığı birçok inkılap Ziya Gökalp’ten etkilendiğinin gös-
terir.

III. Mustafa Kemal, Tevfik Fikret’in yazdığı şiirlerden etkilenmiş ve inkılapçı kişiliğinin oluşmasında bu şiirler önemli rol oy-
namıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II                         B) I ve III                          C) II ve III                        D) I, II ve III
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CEVAP ANAHTARI

1. BOŞLUK DOLDURMA
a. Fransız İhtilali
b. Sırbistan, Yunanistan
c. Berlin Antlaşması
d. İslamcılık
e. Picardie Manevraları
f. Bulgaristan
g. Şam 5. Orduya
h. 31 Mart İsyanı
i. Trablusgarp
j. Gelibolu
k. Romanya
l. Sofya Askeri Ateşemiliterliği

2. DOĞRU - YANLIŞ
1. D
2. D
3. Y

Tanzimat Fermanı ile azınlıklara 
tanınan haklar Avrupalı devletler 
tarafından yetersiz
bulunması üzerine Islahat Fermanı 
ilan edildi.

4. D
5. Y

Mebusan Meclisi’nde gayrimüslim 
milletvekili sayısı Müslüman vekil 
sayısından azdır.

6. Y
Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik 
Fikret gibi aydınlar Türkçülük fikir 
akımının temsilcileridir.

7. Y
Mustafa Kemal, İtalya’nın Trablus-
garp’a saldırması üzerine gönüllü 
subay arkadaşları ile birlikte
gizlice Trablusgarp’a gitti.

7. EŞLEŞTİRME
A. Milliyetçilik
B. Hitabet Sanatı
C.Tarih Sevgisi
D.Milli Egemenlik
E. Hak, adalet ve özgürlük 

8. BULMACA
1. ISLAHAT
2. TURANCILIK
3. AYDINLANMA ÇAĞI
4. MEŞRUTİYET
5. TANZİMAT FERMANI
6. MİLLİYETÇİLİK
7. SANAYİ İNKILABI
8.TÜRKÇÜLÜK
9.MEBUSAN MECLİSİ
10.KANUNİ ESASİ
11. İSLAMCILIK
12.DENGE
13.GENÇ OSMANLILAR
14. DÜYUNU UMUMİYE
15. KIRIM SAVAŞI

9. FİKİR AKIMLARI EŞLEŞTİRME
Türkçülük (2,5)
Osmanlıcılık (1,4,9)
Batıcılık (6, 8)
İslamcılık (3,7)

10. TABLO EŞLEŞTİRME
A-3
B-1
C-4
D-5
E-2

3. EŞLEŞTİRME

4. KISA CEVAP- AÇIK UÇLU
1. Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık,

Osmanlıcılık
2. Arnavutluk
3. Düyun-u Umumiye
4. Sanayi İnkılabı
5. 1876 I. Meşrutiyet
6. 31 Mart İsyanı

5. BALIK KILÇIĞI 
Tanzimat Fermanı ilan edildi.
Islahat Fermanı ilan edildi.
I. Meşrutiyet ilan edildi.
Mebusan Meclisi açıldı.
Kanuni esasi ilan edildi.

6. YAPILANDIRILMIŞ GRİD
1. 1,2,6,8
2. 5,7,10,12
3. 3,4,9,11

Milliyetçilik Fransız İhtilali

Ham
madde ve

pazar arayışı
I. Meşrutiyet

Dış borçlar Abdulmecid

Tanzimat
fermanı

Sömürgecilik

Kanun-i Esasi
Duyun-u
Umumiye
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ÇOKTAN SEÇMELİ

1. B
2. B
3. A
4. A
5. A
6. B
7. D
8. D
9. B

10. A
11. C
12. C
13. D
14. A
15. D
16. D
17. A
18. C
19. C
20. D

21. C
22. C
23. D
24. A
25. B
26. C
27. C
28. A
29. A
30. D
31. B
32. B
33. D
34. D
35. B
36. D
37. D
38. D
39. D



8. SINIF 2. ÜNİTE

ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK

Bu kitapçık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından,
Antalya Ölçme Değerlendirme Merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

( ..... ) 1. Manda ve himaye fikri Sivas Kongresi'nde kesin olarak reddedilmiştir.

( ..... ) 2. Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesinde Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapmıştır.

( ..... ) 3. B.M.M’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkarılan kanunun adı: Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu'dur.

( ..... ) 4. İstanbul Hükümeti’nin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde 
belirtilmişti.

( ..... ) 5. Karadeniz ve Boğazlar yoluyla açık denizlere çıkarak, Balkanlarda Slav devleti kurma idealine 
Megali-idea denilmektedir.

( ..... ) 6. Milli Mücadelenin ilk genelgesi Havza’da yayınlanmıştır.

( ..... ) 7. Bölgedeki ağır hava koşulları, ulaşım güçlükleri ve salgın hastalıklar Türk askerlerinin  büyük 
bir çoğunluğunun yaşamını kaybetmesine neden olan Sarıkamış Harekatı Kanal Cephesinde 
gerçekleşmiştir.

( ..... ) 8. Dokuz kişilik Temsil Heyeti Erzurum Kongresi'nde oluşturulmuş ve başkanlığına Mustafa Kemal 
getirilmiştir.

( ..... ) 9. 12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi'nin, İstanbul’da toplanmasından sonra, milli davaya inanan 
milletvekillerinin oluşturduğu gruba Felah-ı Vatan adı verilmektedir.

( ..... ) 10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ankara’da toplanmıştır.

( ..... ) 11. Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi'nden sonra Çanakkale Cephesi'nde görev yapmıştır.

( ..... ) 12. Mustafa Kemal‘in benim gazetem dediği "İrade-i Milliye Gazetesi" Ankara şehrinde yayınlanmıştır.

( ..... ) 13. Osmanlı Hükümeti, Amasya Görüşmelerine bir delege göndermekle Temsil Heyetinin varlığını 
hukuken tanımış oldu.

( ..... ) 14. Mustafa Kemal halkı Milli Mücadele konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Sivas’ta 
Hakimiyet-i Milliye gazetesini çıkarmıştır.

( ..... ) 15. Erzurum Kongresi toplanış şekli bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.

( ..... ) 16. Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir ve çevresinde Milli Mücadele'ye karşı olanların kurduğu bir cemiyettir.

( ..... ) 17. 27 Aralık 1919’da Temsil heyeti ile Erzurum şehrine gelen Mustafa Kemal, İstanbul’a gidecek 
mebuslarla görüşmüş ve onlardan Mebusan Meclisi’nde “Müdafaa-i Hukuk Grubu” kurmalarını 
istemiştir.

( ..... ) 18. Misak-ı Milli Kararlarının kabul edilmesi, İtilaf Devletleri tarafından İstanbul şehrinin resmen işgaline 
yol açmıştır.

( ..... ) 19. Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya basın-yayın yoluyla duyurmak amacıyla Milli Kongre Cemiyeti 
kurulmuştur.

( ..... ) 20. I. Dünya Savaşı sonunda bir daha böyle bir savaşın yaşanmaması için devletlerin bir araya gelerek 
kurdukları cemiyete Birleşmiş Milletler denir.
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2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

1. I. Dünya Savaşında, yeni cepheler açarak savaşı geniş alanlara yaymak ve üzerindeki baskıyı azaltmak için 
Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesini isteyen devlet, ……………………..'dır.

2. ………………………., Uzak Doğu'daki sömürgelerine giden deniz yolunun kontrolünü sağlamak için Mısır’ı işgal 
etmiştir. 

3. Avrupa’da siyasi birliğini geç tamamlayan iki devlet Almanya ve …………………………..’dır.

4. Çanakkale Zaferi'nden sonra ………………………………… İttifak Devletlerinin yanında savaşa katılması, Osmanlı 
Devleti ile müttefikleri arasında kara bağlantısının kurulmasını sağlamıştır.

5. Alsas Loren kömür havzası sorunu Almanya ile …….....………… arasında yaşanan bir sorundur. 

6. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan…………………………………..düşüncesi, çok uluslu devletlerin içerisindeki 
azınlıkların isyan etmelerine neden olmuştur. 

7. Osmanlı Devleti’nin, I.Dünya Savaşı’nın başında kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmesi, ……………………………
baskılardan kurtulmayı amaçladığını gösterir.

8. I. Dünya Savaşı sonunda bir daha böyle bir savaşın yaşanmaması için devletlerin bir araya gelerek kurdukları 
cemiyete ................................... Cemiyeti denir.

9. Yunanlıların Türk topraklarındaki haksız işgallerine karşı milli duygularla hareket eden Hukuk-u Beşer gazetesi 
yazarı …………….............………. Yunan Ordusuna ilk kurşunu sıkmıştır. 

10. Adana ve çevresini düşman işgalinden korumak ve halkı direniş için örgütlemek amacıyla ………………………...…. 
Cemiyeti kurulmuştur.

11. İtilaf Devletleri ...........................’ya denizden yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için 
Çanakkale Harekâtını başlattılar.

12.  ……..........................………… Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Trakya’nın Yunanlara verilmesine ve Mavri Mira 
Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak istedi. 

13. İstanbul Hükümeti,   ........................................... Görüşmeleri ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 
hukuki varlığını resmen tanımış ve Meclis-i Mebusan’ın açılmasını kabul etmiştir. 

14. ……………………………………Cephesi, Süveyş Kanalı’nı alıp İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmeyi 
amaçlayan Türk kuvvetlerinin taarruzuyla açılmıştır.

15. Arapların Hicaz-Yemen Cephesi’nde İngilizlerle birlikte hareket etmesi…………………………....…     politikasının 
etkisini yitirdiğini gösterir. 

16. …………………………………………, İzmir’in işgalinin haksızlığını ve Milli Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan 
ilk uluslararası belgedir.

17. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgal edilen ilk yer………………………………..'dur. 

18. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesi ile ileride kurulması amaçlanan ……….........………Devleti’ne 
zemin hazırlanmak istenmiştir.

19. Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresi…………………..……………..verilmiştir.

20. BMM’nin isyanları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması ….....................………yetkisini 
kullandığını gösterir.

21. Osmanlı Devleti'nin İngiliz mandasına girmesi gerektiğini savunan zararlı cemiyet ……………………………. 
cemiyetidir.

22. I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan fakat BMM tarafından ret edildiği 
için yürürlüğe girmeyen antlaşma …………………………… Antlaşmasıdır
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3. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan “Milliyetçilik” akımı ve “Sömürgecilik Yarışı” hangi 
gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır?

Halil (Kut) Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerinin İngilizlere karşı Selman-ı Pak ve Kut’ül Amare Zaferlerini 
kazandığı cephenin adı nedir?

I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek üzere Cemal Paşa komutasındaki Türk 
kuvvetlerinin taarruzuyla açılan cephenin ismi nedir?

I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda Batı Anadolu İtalyanlara bırakılmışken; Paris Barış 
Konferansında Yunanlılara terkedilmesinin sebepleri nelerdir?

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. Maddesine göre: İtilaf Devletleri, "Güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa 
herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir." İtilaf Devletleri, bu madde ile neyi amaçlamaktadır?

Tarihçiler tarafından kabul edilmeyen, “ölü doğmuş antlaşma” olarak nitelendirilen Sevr Antlaşması'nın 
yürürlüğe girmeme sebepleri nelerdir?

Milli Mücadele Döneminde Türk Halkının haklı davasını basın-yayın yoluyla dünyaya duyurmak için İstanbul’da 
kurulan milli cemiyetin adını yazınız.

Mustafa Kemal, hangi olaydan sonra askerlik mesleğinden istifa etmiştir?

Temsil Kurulu'nun görevi hangi gelişmeyle sona ermiştir?
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4. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

1. Milli Mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesinin açıklandığı genelge

2. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan kararlar

3. I. Dünya Savaşı'nda, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın içinde bulunduğu grubun adı

4. I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti’nin imzaladığı mütarekenin adı

5. Toplanma şekli bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongrenin adı

6. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Musul’u işgal eden devletin adı

7. Anadolu’daki işgallerin haksız olduğunu basın-yayın yoluyla dünyaya duyuran milli cemiyetin adı

8. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İngilizler tarafından ilk işgal edilen yer

9. Mustafa Kemal’in 1919 yılında 9. Ordu müfettişi göreviyle gittiği ve Milli Mücadeleyi başlattığı şehrin adı

10. Anadolu’da faaliyet gösteren milli cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirildiği 
şehir

5. Aşağıda I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu özellikler verilmiştir.

I. Dünya Savaşı‘nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekme nedenlerini Osmanlı Devleti'nin 
sahip olduğu özellikler ile doğru şekilde eşleştiriniz.

1 Halifelik gücü Osmanlı Devleti'nin petrol kaynaklarını kullanmak

2 Jeopolitik önemi İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları kışkırtmak

3 Hammadde İngiltere’nin sömürgeleri ve Rusya ile bağlantısını kesmek
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6. TEHCİR GENELGE PANSLAVİZM

ERZURUM İTTİFAK HAKİMİYET-İ MİLLİYE

KAFKAS MİSAK-I MİLLİ KANAL

SÖMÜRGECİLİK ÇANAKKALE MİLLİ KONGRE

MÜDAFAA-İ HUKUK SİVAS KUVA-Yİ MİLLİYE

İRADE-İ MİLLİYE MANDA VE HİMAYE MONDROS MÜTAREKESİ

Yukarıdaki yer alan kelimeleri aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yerleştiriniz. 

1. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda Ruslarla ................................. Cephesinde savaşmıştır.

2. Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak ve İstanbul’u ele geçirmek amacıyla İtilaf Devletlerinin açtığı cephe 
……………………….. Cephesidir.

3. Osmanlı Devleti'nin Almaya'nın da isteğiyle İngiltere’nin sömürgelerine ulaşan yolları kesmek ve Mısır’ı geri  almak 
amacıyla açtığı cephe ……………………….. Cephesidir.

4. İşgallere karşı halk tarafından kurulup ihtiyaçları yine halk tarafından karşılanan bölgesel direniş kuvvetlerine 
………………………….........……. denir.

5. Bir duruma dikkat çekmek, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuyu 
aydınlatmak gibi amaçlarla ilgili yerlere ve ilgililere gönderilen yazıya ……..............……… denir.

6. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali üzerine Türkiye’nin çeşitli kent ve kasabalarında oluşturulan ve Milli Mücadele’nin 
ilk örgütsel çekirdeğini oluşturan sivil kuruluşlara …………………….denir.

7. I. Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin Doğu Anadolu'da bölge halkına karşı yaptıkları zalimlikleri önlemek 
amacıyla Sevk ve İskan Kanunu ile Suriye'ye göç ettirilmesine …………………… denir.

8. Milli Mücadele'nin başlangıcında ortaya çıkmış, Ulusal Ant veya Ulusal Yemin olarak da bilinen, Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nin aldığı son kararlara ……..................………………. denir.

9. Ülkelerin aralarında, özellikle politika ve askeri yönden işbirliği yapmak üzere ve diğer bazı ülkelere yönelik olarak 
anlaşmalar yoluyla gruplar kurmalarına ……………………………… denir.

10. Bir devletin, kendi ülkesinin sınırları dışında, başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği 
altına alarak yayılmasına ……………………………… denir.

11. Ruslar tarafından ortaya atılan, bütün Slav ırkına ve milliyetine mensup ulusları  bir yönetim altında birleştirme 
idealine ……………………………… denir. 

12. Anadolu’nun Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan haksız işgalini basın yayın yoluyla dünyaya duyurmayı 
amaçlayan cemiyet ..............................…………………………… cemiyetidir.

13. "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." kararı ilk kez …..............………….. Kongresi'nde 
alınmıştır.

14. Bütün yerel direniş cemiyetleri ………………………. Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
adıyla birleştirilmiştir.

15. İstiklâl Harbi’nin amacını, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kararlarını millete duyurmak, halkın 
bu savaşa desteğini sağlamak ve gelişen olaylardan toplumu haberdar etmek üzere Ankara’da çıkarılan gazete 
………………………………………. Gazetesidir.

16. Misak-ı Milli’ye göre, Türk Devleti’nin sınırları …………………………………………..…'nin imzalandığı sırada 
düşman işgali altında olmayan yerlerdir.

17. Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Heyeti’nin yaptığı çalışmaları halka duyurmak ve halkı Milli Mücadele hakkında 
bilgilendirmek amacıyla “……………………………………………………..” gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.

18. Ulusal egemenliğe ters düşen…………………........……………….. fikri, Sivas Kongresi’nde kesin olarak 
reddedilmiştir.
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7. Aşağıaki haritada renklere de dikkat ederek kısaca açıklaması yazılı olan Osmanlı Devleti’nin I. Dünya 
Savaşında savaştığı cepheleri kutucuklardaki boşluklara yazınız.

1...............................CEPHESİ
Enver Paşa’nın Orta Asya 
Türkleri’ni Osmanlı Devleti çatısı 
altında toplamak istemesi ve 
Almanların Bakü petrollerinden 
yararlanması amacıyla açıldı.

2..........................CEPHESİ
Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı 
geri alıp, Süveyş Kanalı’nı ele 
geçirerek, İngilizlerin Hindistan 
sömürgeleri ile bağlantısını 
kesmek istemesi amacıyla 
Almanların desteğiyle açıldı.

3..............................CEPHESİ
Rusya’ya yardım götürmek, 
Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nı 
almak ve İstanbul’u ele geçirerek, 
Osmanlı Devleti'ni savaş dışı 
bırakmak amaçlarıyla açıldı.

9.............................CEPHESİ
I. Dünya Savaşı başından itibaren 
savaşta olan Sırbistan’a karşı 
müttefik İttifak Devletlerine destek 
amacıyla askerlerimizin savaştığı 
cephedir.

7.............................CEPHESİ
Romanya’nın Avusturya’ya savaş 
açması üzerine bu bölgedeki 
Bulgarları desteklemek için 
Osmanlı kuvvetleri gönderildi. Bu 
kuvvetler ayrıca Rusya’ya karşı 
da savaştı.

8.................................CEPHESİ
I. Dünya Savaşı’nda 
Macaristan’ın kuzeydoğusuna 
düşen Lehistan bölgesinde 
Osmanlı Kolordusu Alman, 
Macar ve Avusturya kuvvetleriyle 
birlikte Ruslara karşı savaştı.

5............................CEPHESİ
Musul bölgesindeki petrol 
alanlarını ele geçirmek ve 
kuzeye doğru ilerleyip Ruslarla 
birleşmek isteyen İngiliz 
kuvvetleri tarafından açıldı.

6................................CEPHESİ
1918 yılında bölgedeki 7. Ordu 
Komutanlığına atanan Mustafa 
Kemal, başarılı savunma 
savaşlarıyla İngiliz kuvvetlerini 
Halep’in kuzeyinde durdurdu.

4...............................CEPHESİ
“Çöl Kaplanı” namlı Fahrettin 
Paşa, İngilizler ve Mekke Emiri 
Şerif Hüseyin’e karşı, “Ölürüm de 
Peygamber kabrini çiğnetmem.” 
diyerek Medine şehrini teslim 
etmedi.
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8. Aşağıdaki bulmacada Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesine konu olan altı il (Vilayet-i Sitte) yer 
almaktadır. Bu illeri bularak yandaki bölüme yazınız.

Altı İl (Vilayet-i Sitte)

1. ......................................

2. ......................................

3. ......................................

4. ......................................

5. ......................................

6. ...................................... 

9. Kutucukların yanında harfleri karışık olarak verilen kavramları, düzelterek kutucuklara yerleştiriniz. 
Numaralanmış kutucuklardaki harfleri kullanarak şifreyi çözünüz. 
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10. Aşağıda 22 Haziran 1919 yılında bizzat Mustafa Kemal tarafından kaleme alınmış olan Amasya Genelgesinin 
maddelerine ve bu maddelerle ilgili yorumlara yer verilmiştir.

Maddelerin yorumlarını bularak sol üst köşedeki yuvarlak içerisine numara yazarak eşleştiriniz.

Vatanın bütünlüğü ve milletin 
bağımsızlığı tehlikededir. Seçimlerin yapılması demokrasinin 

savunulduğunun, milli iradeye önem 
verildiğinin kanıtıdır.

Milletin geleceğini yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır.

Milli Mücadelede silahlı 
mücadelenin yapılabilmesi için önlem 
alınmıştır.

Anadolu’nun en güvenli yeri 
olan Sivas’ta milli bir kongre 
düzenlenmelidir.

Milli egemenliğe geçileceği 
belirtilmiş ve Kurtuluş Savaşı’nın 
yöntem ve amacı anlatılmıştır.

Bu genelge sır olarak tutulmalı 
ve delegeler kimliklerini gizli tutarak 
seyahat etmelidirler.

Temsil Heyeti’nin kurulması için 
çağrı yapılmıştır.

İstanbul Hükümeti, yüklendiği 
görevi yerine getirememektedir. Bu 
durum milletimizi yok saymaktadır.

İstanbul Hükümeti ve İtilaf 
devletlerinin Kongrenin toplanacağını 
duyarlarsa engellemek isteyecekleri 
düşünülerek tedbir alınmıştır.

İstanbul hükümeti görevini 
yapmamaya devam ederse yerine 
her türlü etki ve denetimden uzak 
yeni bir kurul oluşturulmalıdır. İstanbul Hükümeti’ne karşı 

duyulan güvensizlik açıkça 
belirtilmiştir. Türk Milleti’ni temsil 
edemeyeceği ortaya konulmuştur.

Delegelerin seçimlerini Redd-i 
İlhak, Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri 
ve belediyeler yapacaktır.

Tüm yurdu kapsayacak kararların 
alınması ve milli güçlerin, birlik içinde 
hareket edebilmesini sağlamak 
amaçlanmıştır.

Mevcut askeri ve milli örgütler 
kesinlikle dağıtılmayacak, komuta 
bırakılmayacak ve başkalarına teslim 
edilmeyecektir.

Milli Mücadele'nin sebebi 
(gerekçesi) açıklanmıştır.

1

2

3

4

5

6

7

8
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11. Aşağıdaki tabloda verilen niteliklerin hangi gelişme ile ilgili olduğunu "" ile işaretleyiniz.

 Kararlar

H
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za
 G

en
el

ge
si

A
m

as
ya

 G
en

el
ge

si

Er
zu

ru
m

 K
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gr
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s 
K
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i

A
m
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ya
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üş
m
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i

M
is

ak
-ı 

M
ill

i

1 Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

2 Milli Mücadele'nin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.

3 Doğu illerinin temsilcileri katılmış ve toplanış amacı 
bakımından bölgeseldir.

4 İstanbul Hükümeti, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk 
Cemiyeti ve Temsil Heyetini resmen tanımıştır.

5 İstanbul Hükümeti’ne karşı duyulan güvensizlik açıkça ilk kez 
belirtilmiştir.

6 Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

7 Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlardır.

8 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra işgallere karşı ilk 
genelgesidir.

9 İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.

10 Temsil Heyeti ilk kez yürütme yetkisini kullanmıştır.
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12. Aşağıdaki kutucuklarda Milli Mücadele Döneminde kurulan cemiyetler karışık olarak verilmiştir.
Verilen cemiyetleri şemada ilgili bölümlere yazınız.

Milli Kongre Cemiyeti

Kürt Teali Cemiyeti

Etnik-i Eterya Cemiyeti

Doğu Anadolu Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti

Kilikyalılar Cemiyeti Teali İslam Cemiyeti

Taşnak ve Hınçak CemiyetiTrabzon Muhafaza-i Hukuk-u 
Milliye Cemiyeti

Pontus Rum Cemiyeti

Sulh ve Selamet-i Osmaniye 
Cemiyeti

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

İzmir Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti

Wilson Prensipleri Cemiyeti

Mavri Mira Cemiyeti

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Anadolu Kadınları Müdafaa-i 
Vatan Cemiyeti 

CEMİYETLER

YARARLI (MİLLİ) CEMİYETLER

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

AZINLIKLARIN KURDUĞU 
CEMİYETLER

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN 
CEMİYETLER

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

ZARARLI CEMİYETLER

13. Aşağıdaki verilen gelişmeleri neden sonuç ilişkisini dikkate alarak tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.

Kuva-i Milliye birliklerinin kurulması

I. Dünya Savaşı’nın uzaması

İstanbul’un resmen işgal edilmesi

Sevk ve İskân Kanunu’nun uygulanması

Ümmetçilik fikrinin sona ermesi

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

Neden Sonuç

BMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması

Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli Kararlarını alması

I. Dünya Savaşı'nde Ermenilerin Rusya ile iş birliği yapması

Osmanlı Ordusu’nun terhisi ve ülkenin işgali

Çanakkale Zaferi’nin kazanılması

Arapların İngilizlerle iş birliği yapması
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14. Aşağıdaki haritada Mustafa Kemal Paşa’nın istiklal yolculuğu verilmiştir.

Harita altında ise numaralandırılmış yerlerde gerçekleşen gelişmeler verilmiştir. Numaraları ilgili gelişme ile 
eşleştiriniz.

(.....)  Amasya Görüşmeleri

(.....)  Erzurum Kongresi

(.....)  Amasya Genelgesi

(.....)  Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan ayrılışı

(.....)  Sivas Kongresi

(.....)  Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı

(.....)  Havza Genelgesi

(.....)  Temsil Kurulu'nun Ankara'ya gelişi

1 2
3

4

7

68 5

20-22 Ekim 1919

16 Mayıs 1919 19 Mayıs 1919

22 Haziran 1919

4-11 Eylül 1919 23 Temmuz-7 Ağustos 1919

28-29 Mayıs 1919

27 Aralık 1919

15. Aşağıda 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan; toplanış yönünden bölgesel, aldığı kararlar bakımından 
ulusal olan Erzurum Kongresi maddelerine ve bu maddelerle ilgili yorumlara yer verilmiştir.

Maddelerin yorumlarını bularak sol üst köşedeki yuvarlak içerisine numara yazarak eşleştiriniz.

1 Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, 
parçalanamaz.

Açıkça ifade edilmese de ulusal egemenliğe 
dayanan yeni bir devlet kurmayı da 
hedefledikleri anlamına gelir.

2 Kuva-yı Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim 
kılmak esastır. İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiştir.

3
İstanbul Hükümeti vatanı koruma ve 
istiklâli elde etme gücünü gösteremediği 
takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için 
geçici bir hükümet kurulacaktır.

Azınlıklara yeni haklar verilmeyeceği ilk kez 
bu kongrede ifade edilmiştir.

4
Hiristiyan azınlıklara siyasi 
egemenliğimizi ve sosyal dengemizi 
bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Kongreye katılanların tam bağımsızlığı 
savunduklarının kanıtıdır.

5 Manda ve himaye kabul olunamaz. Millet iradesinin Osmanlı Hükümetince de 
tanınmasını isteyen maddedir.

6
Milli Meclis'in derhal toplanması ve 
hükümet işlerinin meclis tarafından 
kontrol edilmesini sağlamak için 
çalışılacaktır.

Osmanlı Hükümeti'nin yerine bir hükümet 
kurulmak istendiğini ifade eden karardır. 
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16. Aşağıdaki tabloda konu ile ilgili olmayan seçeneği cevap bölümüne yazınız.

Konu A B C D Cevap
1. Mustafa Kemal'in Millî 

Mücadele’nin hazırlık 
döneminde gittiği şehirler

Amasya Havza Balıkesir Erzurum

2. Milli Mücadele'nin hazırlık 
döneminde kongre yapılan 
şehirler

Ankara Balıkesir Alaşehir Erzurum

3. Erzurum Kongresi'nde 
kabul edilen kararlar

Kuva-yı Milliye’yi tek 
kuvvet olarak tanımak 
ve millî iradeyi hâkim 
kılmak esastır.

Sivas'ta millî 
bir kongre 
toplanmalıdır.

Hristiyan azınlıklara 
siyasî hâkimiyet ve sosyal 
dengemizi bozacak 
imtiyazlar verilemez.

Millî sınırlar 
içinde bulunan 
vatan parçaları 
bir bütündür. 
Birbirinden 
ayrılamaz.

4. Kuva-yı Milliye Birliklerinin 
faydaları

Yunan ilerleyişini 
yavaşlattılar.

Ulusal bilinci 
uyandırdılar. BMM'ye karşı ayaklandılar.

Düzenli ordunun 
kurulmasına 
zaman 
kazandırdılar.

5. Mustafa Kemal'in Mebusan 
Meclisi'ne katılacak 
vekillerden istekleri

Meclisin İstanbul 
dışında toplanmasını 
sağlamak

Misak-ı Millî'nin 
kabul edilmesini 
sağlamak

Meclis'te Müdafaa-i 
Hukuk Grubu kurulmasını 
sağlamak

Ali Rıza Paşa 
Hükümetinin 
görevden 
alınmasını 
sağlamak

6. Misak-ı Millîde alınan 
kararlar

Kars, Ardahan, Batum 
(Elviye-i Selâse) ve 
Batı Trakya’nın hukuki 
durumunu belirlemek 
için halk oylamasını 
kabul ederiz.

I.Dünya 
Savaşı’nda 
kaybedilen 
topraklar Türk 
toprağıdır. Türkler 
de kalmalıdır.

Mondros Ateşkes 
Anlaşması‘nın imzalandığı 
sırada Türk askerlerinin 
koruduğu sınırlar 
içindeki Türk vatanının 
bütünü hiçbir biçimde 
parçalanamaz.

Milli ve ekonomik 
gelişmemizi 
engelleyen 
siyasi, adli ve 
mali sınırlamalar 
(kapitülasyonlar) 
kaldırılmalıdır.

7. İlk BMM'nin sahip olduğu 
yetkiler Saltanat Yasama Yürütme Yargı

17. Aşağıda Mondros’dan BMM'nin açılışına kadarki süreçte yurdumuzda yaşanan gelişmeler karışık olarak verilmiştir.
Kronolojik olarak bu gelişmeleri sıralayınız.

BMM’in Açılışı

Mondros Ateşkes AntlaşmasıAmasya Genelgesi

Sivas Kongresi

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

Amasya Görüşmeleri

BMM’in Açılışı

Havza Genelgesi

Erzurum Kongresi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması

İzmir'in İşgali
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18. Aşağıda 4 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan; hem toplanış hem de aldığı kararlar bakımından ulusal olan 
Sivas Kongresi maddelerine ve bu maddelerle ilgili yorumlara yer verilmiştir.
Maddelerin yorumlarını bularak eşleştiriniz.

1
Erzurum Kongresi'nde alınan ulusal 
nitelikli kararlar bu kongrede de 
görüşülüp, kabul edildi.

Ulusal bağımsızlığa ters düşen bu anlayışın bir 
daha tartışılmaması sağlandı.

2

Bazı delegeler tarafından tekrar 
gündeme getirilen, daha önce de 
Erzurum Kongresi’nde tartışılıp 
reddedilen “Manda ve Himaye” konusu 
kesin olarak reddedildi.

Ulusal mücadeleye zaman kazandırmış 
ve Erzurum Kongresinde alınan kararlar 
ulusallaştırılmıştır.

3 Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı 
Milliye Komutanı olarak atandı.

Milli Mücadeleyi tek merkezden yönetecek bir 
kurul oluşturulmuş oldu.

4
Memleketimize karşı istila emeli 
gütmeyen herhangi bir devletin teknik, 
sınaî, ekonomik yardımı memnuniyetle 
karşılanacaktır.

Milli Mücadele için gerekli olan temel ihtiyaçlar 
karşılanmaya çalışılmıştır.

5 “İrade-i Milliye” adı ile gazete 
çıkarılmasına karar verildi.

Milli Mücadele karşıtlarının kara 
propagandalarına karşı halkı bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek amaçlanmıştır

6
Bölgesel amaçla kurulan yararlı 
cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi.

Tek elden yönetim sağlanarak birlik- beraberlik 
güçlendirildi. Ulusal örgütlenme tüm vatanı 
kapsadı.

7
Mustafa Kemal'in başkanlığında yeni bir 
“Temsil Heyeti” oluşturularak, heyete tüm 
ülkeyi temsil etme yetkisi verildii.

Temsil Heyeti yürütme görevini yerine 
getirmiştir. Kuva-yı Milliye cepheleri arasında 
kumanda birliği sağlanmıştır.
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19. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından 
sonra İtilaf Devletleri bizzat işgallere başladılar.

Padişah ve Osmanlı Hükümeti’ne göre işgal güçlerine 
karşı direnmek bir sonuç getirmeyecekti. Bunun 
için İtilaf Devletleri’nin isteklerini yerine getirmeyi 
uygun buldular. Ancak böyle hareket edilirse devletin 
ve saltanatın varlığının devam ettirilebileceğini 
düşünüyorlardı.

Buna göre, Osmanlı Hükümeti’nin işgaller 
karşısında;

 I. teslimiyetçi,

 II. mücadeleci,

 III. umursamaz

tutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

20. "Efendiler, 1919 yılı içinde, milli teşebbüslerimize 
karşı başlayan iç isyanlar, süratle memleketin her 
tarafına yayıldı. Bandırma, Gönen, Susurluk, Kirmastı, 
Karacabey, Biga ve dolaylarında ; İzmit, Adapazarı, 
Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, Beypazarı 
dolaylarında;  Bozkır’da Konya, Ilgın, Kadınhan, 
Karaman, Çivril, Seydişehir, Beyşehir, Koçhisar 
dolaylarında; Yozgat, Yenihan, Boğazlıyan, Zile, 
Erbaa, Çorum dolaylarında; İmranlı, Refahiye, Zara, 
Hafik ve Viranşehir dolaylarında alevlenen karışıklık 
ateşleri, bütün memleketi yakıyor; hainlik, cehalet, 
kin ve bağnazlık dumanları bütün vatan göklerini 
yoğun karanlıklar içinde bırakıyordu. İsyan dalgaları, 
Ankara’da karargahımızın duvarlarına kadar çarptı. 
Karargahımızla şehir arasındaki telefon ve telgraf 
hatlarını kesmeye kadar varan kudurmuşcasına 
kasıtlar karşısında kaldık."

Mustafa Kemal’in konuşmasından hareketle 
aşağıdakilerden hangisi Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun 
çıkarılma nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?

A) Elazığ Valisi Ali Galip’in Sivas Kongresi’ni 
dağıtmak istemesi üzerine

B) Ankara Müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi’nin 
fetvası üzerine

C) BMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak üzere

D) İstanbul’un işgalinden sonra İstanbul Hükümeti 
sadrazam Damat Ferit’in istifa etmemesi üzerine

21. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes 
Antlaşması hakkında Ali Fuat Paşa’ya 
“Artık milletin bundan sonra haklarını 
kendisinin araması ve müdafaa 
etmesi, bizlerin de mümkün olduğu 
kadar bu yolu göstermemiz ve bütün 

bir ordu ile yardım etmemiz lazımdır.” demiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Mustafa 
Kemal’in hangi kişilik özelliğine ulaşabiliriz?

A) İleri görüşlülük B) Çok yönlülük

C) Eğitimcilik D) Vatanseverlik

22. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın 
nedenleri arasında gösterilemez? 
A) Reform hareketlerinin sonuçları

B) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımları

C) Devletlerarası bloklaşma

D) Devletlerarası sömürgecilik yarışı

23. Aşağıda Rauf Bey’in Mondros Ateşkes Antlaşması 
hakkında söylemiş olduğu sözlerine yer verilmiştir:

"Birincisi, İngilizlerin Türklüğün yok edilmesini amaç 
edinmediklerini anladım. İkincisi, memleketimizin 
sanıldığının aksine işgal altına alınmayacağını 
gördüm. Sizi temin ederim ki İstanbul’umuza bir tek 
düşman askeri çıkmayacaktır. Doğal olarak birkaç 
subay şurada burada görülebilecektir. Bundan başka 
tersanelerimizde işgal olunmayacaktır. Size tekrar 
ediyorum ki İngilizler bize olağanüstü derecede 
iyi davranmışlardır.  Evet, yaptığımız mütareke 
umudumuzun üstündedir. Yalnız şurası önemli ki 
memleketimizde asayişi korumalıyız. Aksi olursa her 
şeyi kaybetmek tehlikesi vardır. "

Buna göre altı çizili alanda belirttiği tehlikeyi hangi 
şık daha net anlatmaktadır?

A) Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal 
edilecektir.

B) Hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz, telgraf ve 
kabloların kontrolü İtilaf Devletlerine geçecektir.

C) Osmanlı demir yollarından, İtilaf Devletleri 
serbestçe yararlanabilecek ve Osmanlı 
ticaret gemileri müttefiklerin hizmetinde 
bulundurulacaktır.

D) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikeye düşürecek 
bir durumun ortaya çıkması halinde Osmanlı 
Devleti’nin herhangi bir stratejik noktasını işgal 
hakkına sahip olacaktır.
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24.  ► 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros 
Mütarekesi sonrası İtilaf devletlerinin mütarekenin 
7. ve 24. maddeleri doğrultusunda Anadolu’yu 
işgal etmeye başlaması,

 ► Mondros Mütarekesi’nin 20. maddesi uyarınca 
orduların terhis edilmiş olması,

 ► İşgaller karşısında İstanbul Hükümeti’nin sessiz 
kalması sebebiyle vatan toprağının ve halkın 
savunmasız kalması

Yukarıda verilen bu gelişmeler aşağıdakilerden 
hangisinin yaşanmasına sebep olmuştur?

A) Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasına

B) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına

C) Kuva-yı Milliye’nin oluşturulmasına 

D) İstanbul Hükümeti’nin değişmesine

25. Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nde alınan kararları 
halka duyurmak, içte ve dışta kamuoyu oluşturmak 
için bir gazete çıkarılmasını istedi. Millî Mücadele’nin 
ilk yayın organı olan İrade-i Millîye Gazetesi bu 
düşünceden doğdu.

Buna göre İrade-i Milliye Gazetesini çıkartılmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşgaller karşısına İstanbul Hükümeti'ne destek 
vermeyi amaçlaması

B) Halkın okur yazar oranının gazeteler yoluyla 
arttırılmak istenmesi

C) Milli Mücadele için yapılan olumsuz 
propagandaların önüne geçmek ve halkı 
bilinçlendirme

D) Milli mücadele'ye destek olduğu için yayınları 
engellenen gazetelere yardım amaçlanması

26. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkemiz 
topraklarının işgal edilmesi karşısında Osmanlı 
Hükümeti tepkisiz kaldı. Yüzyıllarca Anadolu’da 
Osmanlı vatandaşı olarak yaşayan Rumlar ile Millet-i 
Sadıka denilen Ermeniler işgalci güç olan İtilaf 
Devletleri ile işbirliği yaptılar.

Bu durum karşısında Türk halkının tepkisi 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Bulundukları bölgeden göç etmeye başlamışlardır.

B) Bölgelerini savunmak için yerel direniş cemiyetleri 
kurmuşlardır.

C) Manda ve Himaye karşıtı bir tutum sergilemişlerdir.

D) Basın-Yayın yoluyla kuruldukları bölgenin 
Türklüğünü kanıtlamaya çalışmışlardır.

27. Sevr Antlaşması, bir antlaşma olmaktan çok tutsaklık 
belgesi niteliğindeydi. Osmanlı Hükümeti, milli iradeyi 
hiçe sayarak bu antlaşmayı imzaladı. Fakat milli 
iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi’nin antlaşmaya 
tepkisi sert oldu. Mustafa Kemal, asırlardır bağımsız 
yaşamış bir milletin böyle bir antlaşmayı asla kabul 
etmeyeceğini belirtmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi BMM’nin ve Mustafa 
Kemal’in Sevr Antlaşması'na karşı tutumunu en 
iyi ifade eder?

A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

B) Uzlaşmak Türk kültürünün bir parçasıdır.

C) Ya İstiklal Ya Ölüm!

D) Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

28. İngiltere’nin başını çektiği İtilaf Devletleri, Sanayi 
Devrimi sonrasında artan ham madde ve pazar 
ihtiyacı için bir yandan yeni sömürgeler elde etme 
yarışına girerken diğer yandan da Fransız İhtilali ile 
ortaya çıkan Milliyetçilik düşüncesini kullanarak çok 
uluslu devletlerin içindeki azınlıkları isyana teşvik 
ediyor  buralarda karışıklık çıkarıyorlardı.

Yukardaki açıklama dikkate alındığında aşağıdaki 
devletlerden hangi ikisinin "Milliyetçilik"akımı 
etkisiyle çıkan isyanlardan daha fazla etkilenmesi 
beklenir? 

A) Almanya - Sırbistan 

B) Yunanistan - Bulgaristan

C) Avusturya-Macaristan - Osmanlı Devleti

D) İtalya - Rusya

29. İstanbul Hükümeti, BMM açıldıktan sonra dönemin 
şeyhülislamından Milli Mücadele'ye katılan ve destek 
olanları ve Mustafa Kemal’i, İstanbul Hükümeti ve 
padişah aleyhinde hareket edenler olarak işaret 
eden bir fetva almıştır. Bu fetva, yurdun her yanına 
dağıtılmış ve halk kışkırtılmaya çalışılmıştır.

İstanbul Hükümeti’nin bu tutumunun asıl sebebi 
hangi seçenekte belirtilmiştir?

A) İstanbul Hükümeti’nin siyasi otoritesini kaybetmek 
istememesi

B) Meclisin gücünü ve otoritesini tanıması

C) Milli Mücadele’nin başarısızlıkla sonuçlanması

D) İtilaf Devletleriyle aralarında sorunların 
yaşanması
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30. 

Yukarıda verilen TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan sadece İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan 
ayaklanmalara hangi seçenekte yer verilmiştir?

A) Anzavur - Çerkez Ethem Ayaklanmaları   

B) Milli Aşiret - Demirci Mehmet Efe Ayaklanmaları

C) Yozgat - Koçgiri Ayaklanmaları

D) Kuvayıinzibatiye - Anzavur Ayaklanmaları

31. 
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti  ►  Doğu Karadeniz’de Pontus Rum Devleti kurulmasını 

engellemek için kurulmuştur.

Milli Kongre Cemiyeti  ►  İşgallere karşı, basın-yayın yoluyla Türk halkının 
haklarını duyurmaya çalışan ulusal nitelikte bir 
cemiyettir.

Redd-i İlhak Cemiyeti  ►  İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini engellemek 
için kurulmuştur.

?  ►  Çukurova’da Fransız ve Ermeni faaliyetlerine karşı 
kurulmuştur.

Yukarıdaki diyagramda “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Mavri Mira Cemiyeti

D) Etnik-i Eterya Cemiyeti
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32. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde ilan edilen 
Misakımilli kararlarından bazıları şunlardır:

 ► İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliğinin 
sağlanmasından sonra boğazların dünya 
ticaretine ve ulaşımına açılması ilgili devletlerin 
kararı ile geçerli olacaktır.  

 ► Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla 
siyasi, adli ve mali sınırlandırmalar kaldırılmalıdır.

 ► Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların 
da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul 
edilecek ve sağlanacaktır.

Misakımilli’de yer alan yukarıdaki kararların 
Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorunlardan 
hangisine çözüm oluşturması beklenemez?

A) Kapitülasyonlar

B) Yabancı Okullar

C) Boğazlar

D) Azınlık Hakları

33. Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması 
imzalandıktan sonra İstanbul’a döndü. İstanbul’da 
iken yurdun işgalden kurtulması için arkadaşlarıyla 
çareler aramaya başladı. O sırada Samsun’da 
yaşayan Rumlar, Türk halkına saldırıyor ve dünya 
kamuoyuna da Türklerin kendilerine saldırdıklarını 
iddia ediyorlardı. İngilizler, bölgenin güvenliğinin 
sağlanmasını istediler. Aksi takdirde bölgeyi işgal 
edeceklerini bildirdiler. Osmanlı Hükümeti İstanbul’da 
yaptığı çalışmalardan rahatsız olduğu için Mustafa 
Kemal’i Samsun’a göndermeye karar verdi. Çünkü 
Mustafa Kemal’in İstanbul’daki yurdu kurtarma 
girişimleri işgalci devletlerin ve Osmanlı Hükümeti’nin 
hoşuna gitmiyordu.

Yukarıdaki metine göre Mustafa Kemal’in Samsun’a 
9. Ordu Müfettişi olarak gönderilmesinin sebepleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Padişahın işgaller karşısında Milli Mücadele'yi 
başlatmak istemesi

B) Mustafa Kemal’in İstanbul’daki kurtuluş 
girişimlerinin işgalci devletleri ve Osmanlı 
Hükümeti'ni rahatsız etmesi

C) Osmanlı Hükümeti'nin, İtilaf devletlerinin işgali 
genişletmesini önlemeye çalışması

D) Samsun ve çevresindeki Rumların bölgedeki 
saldırılarının önlenmeye çalışılması

34. BMM açıldıktan sonra bazı ayaklanmalara maruz 
kalmıştır. Bazı kuva-yı milliye birlikleri de meydana 
gelen bu ayaklanmaları bastırmaya çalışmıştır. Bunun 
sonucunda BMM hem savaş gücü yönünden hem de 
ekonomik yönden zor duruma düşmüştür.

Bu durumun yol açtığı sonuç hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Milli Mücadele'nin kazanılmasının gecikmesine

B) İtilaf Devletlerinden askeri ve ekonomik destek 
istenmesine

C) Milli Mücadelenin kaybedilmesine

D) BMM’nin çalışmalarına son vermesine

35. Misakımilli’de alınan bazı kararlar:

I. Batı Trakya’nın geleceği halk oylaması ile 
belirlenecektir.

II. Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, 
Ardahan ve Batum’da gerekirse yeniden halk 
oylaması yapılacaktır.

Misakımilli’de yer alan kararlara göre bu yerlerde 
halk oylamasının yapılmak istenmesinde 
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Bölgelerde yaşayan Ermeni ve Rumların göçe 
zorlanmak istenmesi

B) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmadan 
önceki topraklara sahip olmak istenmesi

C) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması

D) İtilaf Devletleri'yle iş birliği yapılmak istenmesi

36. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Büyük Millet Meclisinde 
görüşüldüğü dönemdi. İstanbul Hükümetinin görevine 
atadığı Erzurum valisinin Erzurum’a doğru yola çıktığı 
haberini alan bazı vekiller, mecliste valinin yolda 
öldürülmesini istemişlerdir. Kanuna uygun olmayan bu 
isteği Mustafa Kemal Paşa: ’"Ne diyorsunuz? Eşkıya 
gibi dağda komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? 
Bizim devlet  anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra  
bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla 
cezalandırılır." şeklinde cevap vermiştir.

Mustafa Kemal’in bu parçadaki cevabı, aşağıdaki 
düşüncelerden hangisini savunduğunu kanıtlar 
niteliktedir?

A) Yasalara uygun işler yapılmasını

B) Yargı sisteminin hızlandırılmasını

C) Mahkemelerin bağımsız karar vermesini

D) Yürütme yetkisini kullanmasını
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37. Milli Mücadele başladığında henüz düzenli bir ordu 
yoktu. Ayrıca savaş için gerekli olan araç ve gereçlerin 
büyük bir bölümü İstanbul’da İtilaf Devletleri’nin 
kontrolü altındaydı. Mustafa Kemal böyle bir 
durumda yeni ve düzenli bir ordu kurdu. Askeri 
dehasıyla sayı ve teknik bakımdan kat kat üstün olan 
düşman kuvvetlerini yenmesini bildi. BMM’yi açarak 
egemenliğin millete ait olmasını sağladı. BMM’ye 
karşı çıkan isyanları önlemek amacıyla Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu'nun çıkarılmasını sağladı.

Yukarıda verilen paragraftan çıkarılabilecek en 
kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal karşılaştığı sorunlara çözüm 
yolları bulmuştur.

B) Askeri deha Mustafa Kemal savaşta düşmanları 
yenmiştir.

C) Mustafa Kemal Cumhuriyetin ilk düzenli ordusunu 
kurmuştur.

D) Mustafa Kemal BMM’yi açarak milli iradeye bağlı 
kalmıştır.

38. Tüm dünyayı etkileyen I. Dünya Savaşı sonunda 
İmparatorluklar yıkılıp ulus devletleri kuruldu. 
Yeni yönetim biçimleri benimsendi. Şehirler tahrip 
oldu milyonlarca insan öldü, bu durumu ağır barış 
antlaşmaları ile haritaların sınırlarının değişmesi 
takip etti. Bir daha böyle bir savaş yaşanmasın diye 
Milletler Cemiyeti kuruldu. Fakat dünya barışını 
korumak için bunlar yetmedi. Sömürgeciliğin devam 
etmesi ve yaşanılan memnuniyetsizlikler yeni bir 
savaş habercisiydi.

Aşağıdakilerden hangisi kalıcı barışı engelleyen 
nedenlerden değildir?

A) Barış antlaşmalarının ağır şartlar içermesi

B) Ülkeler arası çekişmelerin devam etmesi 

C) Cemiyet-i Akvam’ın yetersiz kalışı

D) I. Dünya Savaşı’nda yaşanan büyük can kayıpları

39. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı 
Devletini kendi yanında savaşa sokmak 
istemesinin nedeni olamaz?

A) Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmak

B) Osmanlı Devleti'nin teknik bilgisinden 
yararlanmak

C) Savaşı geniş bir alana yayarak savaş yükünü 
hafifletmek

D) Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan 
faydalanmak

40. Madde 1: Ülkeyi, yabancı devlet güçlerinden 
kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik 
kurulan Büyük Millet Meclisine karşı uygulamalarıyla 
veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk 
edenler  vatan haini sayılırlar.

Madde 2: Olağanüstü  ve aceleyi gerektiren 
durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza 
mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye 
yetkilidir.

Yukarıda belirtilen Hıyanet-i Vataniye Kanunu 
maddeleriyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış 
olamaz?

A) Yargı sistemini hızlandırmak

B) Meclise karşı meydana gelen isyanları önlemek

C) İşgallerin haksız olduğunu tüm dünyaya 
duyurmak

D) Milli Mücadele'ye karşı çıkanları mahkemede 
yargılamak

41. İzmir’e giren Yunan kuvvetleri, Türk askerinin 
bulunduğu kışlayı uzun süre top ateşine tuttular. 
Kışlayı ve hükümet konağını ele geçirdiler. Buradaki 
Türk asker ve subayların birçoğunu şehit ettiler. 
Bu askerler arasında “ Zito ( yaşa) Venizelos ” diye 
bağırmadığı için şehit edilen Kurmay Albay Süleyman 
Fethi Bey de bulunuyordu. Kenti işgal eden Yunanlılar, 
iki gün gibi kısa bir sürede, asker ve sivil halktan iki 
binin üstünde insanı öldürdüler.

İzmir’in işgali üzerine ABD tarafından bölgeye 
gönderilen Amiral Bristol raporunda şu görüşlere yer 
verilmiştir:

 ► Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgali 
haksızdır. Çünkü bölgede Rumlar değil, Türkler 
çoğunluktadır.

 ► Karışıklıkların nedeni Rumlardır, Türk halkı 
kendini savunmaktadır.

 ► Yunan kuvvetlerin bir an önce bölgeyi boşaltması 
gerekmektedir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki 
sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) “Yaşasın Venizelos” diye bağırmadığı için şehit 
edilen askerimiz kimdir?

B) İzmir’in işgalinin uluslararası alandaki yansıması 
nedir?

C) İzmir’deki karışıklıkların sorumluları kimlerdir?

D) İzmir’in işgaline karşı Yunanlılara ilk kurşun atan 
gazetecinin adı nedir?
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42. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sırasında 
farklı cephelerde savaşmış Arıburnu’nda Anzak 
çıkarmasını önlemiş, Ruslardan Muş ve Bitlis’in geri 
alınmasını sağlamış, İngiliz birliklerini Halep önünde 
durdurmuştur. 

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in aşağıdaki 
cephelerden hangisinde görev aldığı söylenemez?

A) Çanakkale Cephesi 

B) Irak Cephesi

C) Kafkas Cephesi

D) Suriye Cephesi

43. Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi sırasında 8/9 
Eylül gecesi odasında yaptığı toplantıda; ”Şerefsiz, 
istiklalsiz, esir bir millet çocukları olarak yaşamak 
yerine, efendice ve kahramanca ölmek elbette ki 
tercih edilir. Bunu anlayamamak ne garip mantıktır”. 
Mandacıların, yabancı işgali altında cesaret ve 
ümitlerini kaybetmiş olmanın verdiği üzüntüyle, 
hastalıklı bir ruh haliyle hareket ettiklerini söylemiştir. 
Bu sözler üzerine kongre delegelerinden Tıbbiyeli 
Hikmet; “Paşam, delegesi bulunduğum Tıbbiyeliler 
beni buraya bağımsızlık davamızı başarmak yolundaki 
mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul 
edemem. Eğer kabul edecek olanlar olursa, bunları 
her kim olursa olsun şiddetle reddederiz. Farzı mahal, 
manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, 
Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcı değil vatan batırıcı 
olarak adlandırır ve tel’in ederiz”. Bu yurtsever 
çıkışın ardından duygulanan Mustafa Kemal Paşa; 
“Arkadaşlar, gençliğe bakın. Türk milli bünyesindeki 
asil kanın ifadesine dikkat edin. Tıbbiyeli Hikmet’e de; 
Evlat müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe 
güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı 
kabul etmeyeceğiz. Parolamız tek ve değişmez. Ya 
İstiklal ya ölüm”. Sözleri ile Tam Bağımsızlık hedefini 
göstermiştir.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak manda ve 
himaye ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Manda ve himaye fikri ilk kez Sivas Kongresinde 
gündeme gelmiştir.

B) Manda ve himaye fikri Mustafa Kemalin 
savunduğu tam bağımsızlık fikrine aykırıdır.

C) Mustafa Kemal tam bağımsızlık konusunda Türk 
Gençliğine güvenmektedir.

D) Manda ve himaye fikrini savunanlar bağımsızlık 
ümidini kaybetmiş kişilerdir.

44. I. Dünya Savaşı öncesinde Rusya, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bir Ermeni devleti kurulmasını istiyor, 
İngiltere Orta Doğu petrollerini ele geçirmenin yollarını 
arıyordu. Diğer yandan İtalya Trablusgarp’ı işgal 
etmiş, Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti 
bu bölgedeki tüm topraklarını kaybetmiş, adeta 
her taraftan sarılmıştı. Tüm bu olumsuzluklardan 
kurtulmanın yolu I. Dünya Savaşından galip ayrılmaktı. 
Osmanlı Devleti bu nedenlerden dolayı bu savaşa 
girmeyi istiyordu.

Yukarda verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin 
savaşa girmesinin temel nedeni nedir? 

A) Savaşa katılarak sanayisini güçlendirmek

B) Yeni ve çağdaş bir devlet kurmak

C) Ortadoğu'yu ele geçirerek hammadde elde etmek

D) Kaybettiği toprakları geri almak ve parçalanmayı 
önlemek

45. İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya 
Savaşı'nda tarafsız kalmasını istiyordu. Böylece yeni 
cepheler açılıp askeri yükleri artmayacak, Güney 
Akdeniz kıyısındaki ve Uzak Doğudaki sömürgelere 
giden yollar güven altında olacak, sömürgelerindeki 
Müslümanları ise Almanlara karşı kolayca 
kışkırtabileceklerdi.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Devleti’nin I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri 
açısından önemini arttıran özelliklerden biri 
değildir?

A) Nüfus potansiyeli

B) Jeopolitik konumu

C) Halifelik gücü

D) İktisadi durumu

46. 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı 
I. Dünya Savaşı’nın en önemli nedenlerinden biridir. 
Savaş sırasında da İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı 
Devleti’ne karşı kullanılan silahlardan biri olmuştur. 
Milliyetçilik fikri ile kışkırtılan Osmanlı Ermenileri ve 
Arap aşiretleri bazı cephelerde İtilaf Devletleri ile 
iş birliği yaparak Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte 
hareket etmişlerdir.

Aşağıdaki cephelerden hangisinde verilen 
açıklamaları destekleyen nitelikte bir örnek yer 
almaz?

A) Kafkas Cephesi

B) Hicaz – Yemen Cephesi

C) Suriye – Filistin Cephesi

D) Çanakkale Cephesi
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47.  ► İtilaf Devletleri diğer devletlerin aksine Osmanlı 
Devleti ile uzun süre barış antlaşması imzalamadı. 
Osmanlı topraklarını paylaşmada çıkan sıkıntılar 
barışı geciktirmişti. San Remo’da konferans 
düzenleyen İtilaf Devletleri anlaşma taslağını burada 
belirleyip Osmanlı Devleti'ne iletti.

 ► Osmanlı Devleti’nin imzaladığı bu antlaşma 
milletimize yaşama hakkı tanımayan ve vatanımızın 
parçalanmasını öngören bir antlaşmadır.

Yukarıda açıklaması verilmiş olan antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması

B) Mondros Ateşkes Antlaşması

C) Sevr Barış Antlaşması

D) İstanbul Antlaşması

48. Amasya Genelgesi'nin görüşülmesine 21 Haziran 
günü başlanıldı. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa 
ve Hamidiye Kahramanı olarak tanınan eski Bahriye 
Nâzırı Hüseyin Rauf Bey, 3. Kolordu Komutanı Refet 
Bey, Kurmay Yarbay Arif Bey, Erzurum 15. Kolordu 
Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Edirne’de 1. 
Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey telgraf vasıtası 
ile katılmışlardır. 22 Haziran sabahına kadar devam 
eden görüşmelerden çok önemli kararlar alınmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nde 
silah arkadaşlarının da katılımlarını sağlayarak 
aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Kazım Karabekir’in desteğini almayı

B) Milli Mücadele'yi kişisellikten çıkarmayı

C) İstanbul Hükümeti'nin isteğini yerine getirmeyi

D) İtilaf Devletleri'ne karşı güçlü görünmeyi

49. Aşağıdakilerden hangisi BMM’ye karşı çıkan 
ayaklanmaları bastırmak amacıyla alınan 
önlemlerden değildir?

A) BMM, varlığına yönelik tehditleri ortadan 
kaldırmak amacıyla, Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’nu çıkardı.

B) İstanbul’da Damat Ferit Paşa Hükümeti yerine Ali 
Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulması sağlandı.

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çabuk ve etkili 
olarak işlemesini sağlamak amacıyla “İstiklâl 
Mahkemeleri” kuruldu

D) İstanbul Hükümetinin Millî Mücadele aleyhindeki 
fetvasına karşı Anadolu’da Rıfat Börekçi ve 
arkadaşları tarafından karşı fetva hazırlandı.

50.  ► Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye 
Cemiyeti; Doğu Anadolu’nun Ermenilere 
verilmesini önlemek için kurulmuştur.

 ► Redd-i İlhak Cemiyeti; Batı Anadolu’da Yunan 
işgallerini önlemek için mücadele vermiştir.

 ► Trabzon Muhafazaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti; 
Karadeniz Bölgesi’nde Rum Devleti kurulmasını 
önlemek için kurulmuştur.

Bu bilgiler, Milli Mücadele döneminde kurulan 
yararlı cemiyetlerle ilgili, aşağıdaki yargılardan 
hangisini doğrulamaktadır?

A) İstanbul Hükümeti'yle birlikte hareket etmişlerdir.

B) Öncelikleri ulusal egemenliği sağlamaktır.

C) Bölgesel kurtuluş çareleri aramışlardır.

D) İtilaf Devletleri ile anlaşma yolları aramaktadırlar.

51. Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasının ardından 
padişah ve İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal 
Paşa’nın İstanbul’a dönmesini istedi. Ancak o, bütün 
engellemelere rağmen çalışmalarına devam etti. 
Bunun üzerine İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal 
Paşa’nın ordu müfettişliği görevine son verdi. Mustafa 
Kemal de aynı gün çok sevdiği askerlik görevinden 
istifa ettiğini İstanbul Hükümeti’ne bildirdi (8 Temmuz 
1919). Bu durumu askeri makamlara ve Türk Milletine 
duyurdu. Haberi duyan Kazım Karabekir Paşa, 
Mustafa Kemal’e: “Ben ve kolordum emrinizdeyiz 
Paşa’m.” diyerek destek verdi. 

Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa 
etmesiyle hiçbir resmi yetkisi kalmamasına 
rağmen Türk Halkı tarafından Millî Mücadele'nin 
lideri olarak görülmesinde aşağıdakilerden 
hangisinin etkisi yoktur?

A) Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'ndeki 
başarılarının halk tarafından bilinmesi

B) İşgaller karşısında padişah ve İstanbul 
Hükümeti'ne halkın güveninin kalmamış olması

C) Türk Halkının halifenin etrafında toplanarak 
mutlak kurtuluşun gerçekleşeceğine inanması

D) Amasya Genelgesi'nin halkın üzerinde 
oluşturduğu bağımsızlık ümidi
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52. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları 
şunlardır:

 ► Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir 
bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

 ► Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve 
Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde, millet 
topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

 ► Manda ve himaye kabul olunamaz.

Yukarıda verilen Erzurum Kongresi maddeleri 
ile Milli Mücadelenin esasları eşleştirildiğinde 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşta kalır?

A) Milli Egemenlik

B) Tam Bağımsızlık

C) Topyekün Mücadele

D) Vatanın Bütünlüğü

53. Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale 
Cephesi’nde Arıburnu'nda Anzak çıkarmasını 
engellemiş, Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bitlis’i geri 
almayı başarmış, Suriye Cephesi’nde İngilizleri Halep 
önlerinde durdurmuş, dolayısıyla savaştığı cephelerde 
savaşın seyrini değiştirecek başarılar kazandırmıştır.

Yukarıdaki bilgileri okuyan bir öğrenci Mustafa 
Kemal'in I. Dünya Savaşı sırasındaki başarılarının 
aşağıdakilerden hangisine etki ettiğini 
söyleyebilir?

A) I. Dünya Savaşı’nın kazanılmasına 

B) Milli Mücadele’nin lideri olmasına 

C) Cephe sayısının artmasına 

D) İtilaf Devletleri’nin ateşkes istemesine

54. Milli teşkilatlar, mahalle ve köylerde kurulup bütün 
Anadolu’ya yayılınca ister istemez buralara Milli 
Mücadele ile ilgili bilgilerin ulaştırılması gerekiyordu. 
Bunun için önce Sivas’ta İrade-i Milliye sonra 
Ankara’da Hakimiyet-i Milliye gazeteleri çıkarılacak, 
Ankara’da Anadolu Ajansı kurulacaktı.

Yukarıda verilen paragrafa getirilebilecek en 
uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Mücadele'de teşkilatların rolü

B) Milli Mücadele'de basının önemi

C) Milli Mücadele'de Sivas Kongresi’nin önemi

D) Milli Mücadele'de Mustafa Kemal’in rolü

55. BMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların yaşanmasında 
Osmanlı Hükümetinin kışkırtmaları en önemli etken 
olup bununla birlikte kendi menfaatlerini düşünen 
bazı kişiler de ayaklanmalara katılmışlardır. Anadolu 
halkı Büyük Millet Meclisinin yanında yer alarak, bu 
ayaklanmalara karşı mücadele etmiştir. Büyük Millet 
Meclisi, isyanları bastırmak için aşağıdaki tedbirleri 
almıştır:

 ► Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkartıldı.

 ► İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

 ► Türk halkını doğru bilgilendirmek için basın 
yoluna başvuruldu ve bu kapsamda Anadolu 
Ajansı ve Hakimiyet-i Milliye Gazetesinden 
yararlanıldı.

 ► Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi öncülüğünde Milli 
Mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Türk halkı ayaklanmaların karşısında yer almış 
ve ayaklanmalara karşı mücadele etmiştir.

B) Ayaklanmaların nedenlerin de biri de Osmanlı 
Hükümeti'nin kışkırtmalarıdır.

C) BMM ayaklanmalara karşı birçok önlem almıştır.

D) Ayaklanmalar İtilaf Devletleri'nin desteğiyle 
bastırılmıştır.

56. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi’nin tüm 
kararları kabul edilmiştir. Ulusal örgütlenme tüm vatanı 
kapsamıştır. Gücünü halktan alan yeni bir güç ve otorite 
ortaya çıkmış, Temsil Heyeti oluşturulmuş ve başına 
milli bir lider olarak Mustafa Kemal Paşa getirilmiştir. 
Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış, millete mal 
edilmiştir. Ali Fuat Paşa, Batı Cephesi Komutanlığı’na 
getirilmiş ve Temsil Heyeti yürütme gücünü ilk kez 
kullanmıştır. Kongre, kendisinden sonra gelişecek tüm 
olayları büyük ölçüde etkilemiştir. BMM’nin açılışında, 
Milli Mücadelenin bütün antlaşmalarında, Lozan’da ve 
Mudanya’da izleri görülmüştür.

Yukarıda verilen metine göre kongreler ile ilgili 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Kongreler gücünü halktan alan yeni bir güç ve 
otorite ortaya çıkarmıştır.

B) Kongre kararlarının etkisi daha sonraki siyasal 
gelişmelerde de görülecektir.

C) Kongreler Milli Mücadele'nin halka maledilmesine 
büyük katkı sağlamıştır.

D) İstanbul Hükümeti'nin siyasi otoritesini 
güçlenmesine destek olmuştur.
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57. “Yabancı işgaline karşı 
canını ortaya koyan Kuva-yı 
Milliye Osmanlı Devleti’ne 
bağlı bir kuvvet değildir. 
Türk milletine dayanan ve 
onun adına faaliyet gösteren 
bir direniş hareketidir. Bu 
hareket, tek bir grup 
tarafından değil topyekün 
Türk milleti tarafından 

gerçekleştirilmektedir. “Kuva-yi Milliye Ruhu” Türk’ün 
vatanseverliğinden doğmuştur.

Halide Edip’in bu sözlerine bakarak Kuva-yı Milliye 
için;

I. Belli bir merkeze bağlı değildir.
II. Osmanlı’ya Meşrutiyet’i geri getirmeyi 

amaçlamıştır.
III. Türk milletinin bağımsızlık arzusunun bir 

sonucudur.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II B) I ve III

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

58. Sevr Antlaşmasının maddelerine göre:

 ► İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak 
kalacak ancak azınlıkların haklarını korumaz ve 
antlaşma şartlarına uymaz ise İstanbul Osmanlı 
Devleti'nden alınacaktır.

 ► Boğazlar, İtilaf Devletlerince kurulacak bir 
komisyon tarafından yönetilecektir.

 ► Anadolu’nun doğusunda iki devlet kurulması 
planlanırken Ege Bölgesinin büyük bölümü 
ve Büyük Çekmece çizgisinin batısında kalan 
Trakya Bölgesi de Yunanlılara bırakılacaktır.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Sevr 
Antlaşması maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Antlaşma şartlarına uyulmaz ise başkent İstanbul 
Osmanlı Devleti’nin elinden alınacaktır.

B) Sevr Antlaşması ölü doğmuş bir antlaşma olarak 
nitelendirilir.

C) Osmanlı Devleti topraklarında yeni devletlerin 
kurulması planlanmaktadır.

D) Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları elinden 
alınmıştır.

59. Kars, Ardahan ve Batum'u Ruslardan almak için 
mücadele eden Osmanlı Ordusu bölgedeki ağır 
hava koşulları, ulaşım güçlükleri ve salgın hastalıklar 
nedeniyle büyük can kaybı vermiş böylece Ruslar 
üzerine girişilen ve bir hafta süren Sarıkamış Harekâtı 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu olumsuz durumdan 
yararlanan Ruslar; Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve 
Erzincan’ı ele geçirmişlerdir. 

Verilen bilgiye göre Kafkas Cephesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Ordusu'nun taarruz ettiğine 

B) Kafkas Cephesi'nde toprak kaybedildiğine

C) İklim koşullarından olumsuz etkilenildiğine

D) I. Dünya Savaşı’nın kaybedildiğine

60.  ► Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak.

 ► Gayrimüslimlere  siyasi, sosyal ve kültürel 
haklar verilecek.

 ► Askerlik zorunlu hizmet olmaktan çıkacak. Türk 
Ordusunun sayısı 50.000 kişiyi aşmayacak. Bu 
ordunun tank, top, ağır makineli tüfek ve uçağı 
olmayacak.

Sevr Antlaşması'nın yukarıda verilen 
maddelerinden hareketle İtilaf Devletlerinin 
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye 
çalıştıkları söylenemez?

A) Ekonomik kalkınmayı engellemek

B) Gayri müslimlere geniş haklar vermek

C) Türk nüfusunun fazla olduğu yerleri Türklere 
vermek

D) Türkleri savunma gücünden mahrum etmeye 
çalışmak

61. Misakımilli’de “Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki 
Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları 
şartıyla kabul edilerek sağlanacaktır.” kararı alınmıştır.

Misak-ı Millide alınan bu karar aşağıdaki 
amaçlardan hangisine yöneliktir?

A) Azınlıkların haklarını kısıtlamak

B) İtilaf Devletleri'nin desteğini almak

C) Toplumda herkesin aynı haklara sahip olmasını 
sağlamak

D) Komşu ülkelerdeki Müslümanların haklarını 
garanti altına almak
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62. Rusların ve Avrupalıların kışkırtmasıyla 19. yüzyıldan 
itibaren isyanlar çıkaran Osmanlı Ermenileri I.Dünya 
Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da bağımsız devlet 
kurma ümidi ile ayaklandılar. Ermenilerin silahlı 
çeteler kurarak hem Osmanlı Ordusu'na saldırması 
hem de bölgedeki Müslüman halkı katletmesi üzerine 
Osmanlı Devleti isyancı Ermenileri savaş bölgesi 
dışına çıkarmak amacıyla zorunlu göç kararı almak 
zorunda kaldı.

Bu bilgilere göre Ermeniler ve Sevk ve İskan 
Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Sevk ve İskan Kanunu’nun niçin çıkarıldığına

B) Ermeni isyanlarının amacına 

C) Ermenilerin kimler tarafından kışkırtıldığına 

D) Ermeni sorununun  sona erdiğine

63. I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin savaştığı 
cephelerden bazılarının özellikleri aşağıda verilmiştir:

 ► Bu cephede hem karada hem de denizde 
savaşılmış ve sonuçları itibariyle I. Dünya 
Savaşının uzamasına neden olmuştur.

 ► İlk açılan taarruz cephesidir. Osmanlı Devleti 
bu cephede sadece düşmanla değil, ağır kış 
şartlarıyla da savaşmak zorunda kalmıştır.

 ► İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek 
için taarruza geçen Türk kuvvetleri tarafından 
açılmıştır.

Hakkında bilgi verilen cepheler aşağıdaki 
seçeneklerle eşleştirildiğinde hangi cephe açıkta 
kalır?

A) Irak Cephesi 

B) Çanakkale Cephesi

C) Kafkas Cephesi

D) Kanal Cephesi

64. Misakımilli’de “ milli ve ekonomik gelişmemizi 
engelleyen siyasi, mali ve adli sınırlamalar kabul 
edilemez ve kaldırılmalıdır.” kararının alınması ile 
aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Diplomatik saygınlık

B) Uluslararası eşitlik

C) Ekonomik bağımsızlık

D) Ulusal egemenlik

65. I. Dünya Savaşına Almanya’nın yanında giren Osmanlı 
Devleti İttifak Grubu adına Kafkas, Çanakkale, Kanal, 
Suriye-Filistin, Hicaz-Yemen, Irak, Makedonya, 
Romanya, Galiçya cephelerinde İtilaf Devletleri ile 
savaşmak zorunda kalmıştır. Birçok cephede yoğun 
bir mücadele veren Osmanlı Ordusu'nda ağır kayıplar 
da verilmiştir. 

Bu durum I. Dünya Savaşı öncesi Almanya’nın 
Osmanlı Devleti’ni yanına çekmek istemesinin 
nedenlerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Osmanlı Devleti'nin silah teknolojisinden 
yaralanmak

B) Savaşın geniş alana yayılmasını sağlamak

C) Osmanlı Devleti'nin halifelik gücünden 
yararlanmak

D) Osmanlı Devleti'nin yer altı kaynaklarını 
kullanmak

66. ABD, I. Dünya Savaşı’na girmeden önce Wilson İlkeleri 
adında ile bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin amacı 
savaştan sonra dünyada barış ortamını sağlamaktı. 
Bu prensiple ilan edilen Wilson İlkelerinin olumlu 
maddeler içermesi İttifak Devletleri'nin bu maddelere 
güvenerek savaştan çekilmesine neden oldu. İttifak 
Devletleri birer birer İtilaf Devletleri ile ateşkes 
anlaşmaları imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekildi.

Yukarıdaki bilgiye göre Wilson İlkeleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Savaşın bitişini hızlandırmıştır

B) Sömürgecilik fikrini sona erdirmiştir.

C) Cemiyet-i Akvam’ın kapatılmasını sağlamıştır.

D) Dünya barışını kalıcı hale getirmiştir.

67. Erzurum Kongresi, bölgesel toplanmasına rağmen 
tüm yurdu ilgilendiren kararlar aldığı için ulusal bir 
kongre niteliği kazanmıştır. Bundan dolayı Erzurum 
Kongresi toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar 
bakımından ulusal nitelikte bir kongredir. 

Erzurum Kongresi'nin ulusal bir kongre niteliği 
taşıması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 

A) Doğu Anadolu’daki Ermeniler ile ilgili sorunların 
görüşülmesi

B) Kongreye katılan delege sayısının çok olması

C) Mustafa Kemal Paşa’nın kongreye katılmış 
olması

D) Alınan kararların ülkenin bütünlüğünü sağlamak 
amacını taşıması
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68. Suat öğretmen öğrencilere Sevr Barış Antlaşmasının 
sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili bir ödev 
hazırlamalarını istemiştir. Araştırma yapan 
öğrencilerden;

Sevgi: Bağımsızlık haklarımızı yok saydığı için 
kabul edilemez bir antlaşma olduğunu,

Dilek: BMM‘nin anlaşmayı tanımadığını ve 
anlaşmayı imzalayanları vatan haini olarak ilan 
ettiğini,

Özden: Diğer devletlerle imzalanan antlaşmalara 
göre daha hafif maddeler içerdiğini,

İbrahim: Anlaşmanın milletimize yaşam hakkı 
tanımayan, şartları ağır bir antlaşma olduğunu,

İsmail: İstanbul’daki Mebusan Meclisi tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girdiğini ifade etmiştir.

Suat Öğretmenin, Sevr Barış Antlaşması'nın 
sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili verdiği 
ödeve hangi öğrenciler yanlış bilgi vermişlerdir?

A) Dilek-İsmail B) Özden-İsmail

C) Sevgi- Dilek D) İbrahim -Sevgi

69. Amasya Genelgesinde: “Milletin bağımsızlığını yine 
milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.”,

Erzurum Kongresinde: “Kuva-i Milliyeyi tek kuvvet 
olarak tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır.”,

Sivas Kongresinde: “Milli iradeyi temsil etmek üzere, 
Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.”

maddeleri yer almaktadır. Bu maddelerden 
çıkarılabilecek ortak düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Milli Mücadele'nin her aşamasında milli egemenlik 
ilkesi benimsetilmeye çalışılmıştır.

B) Kuva-i Milliye vatanı kurtarabilecek tek silahlı 
kuvvettir.

C) Tam bağımsızlık düşüncesi genelge ve 
kongrelerde gerçekleşmiştir.

D) Genelge ve kongrelerle boğazlarımızda 
egemenlik sağlanmıştır.
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1. 1) D
2) Y
3) Y
4) D
5) Y
6) D
7) Y

8) D
9) D
10) Y
11)  Y
12) Y
13) D
14) Y

15) D
16) Y
17) Y
18) D
19) D
20) Y

2. 1) Almanya
2) İngiltere
3) İtalya
4) Bulgaristan’ın
5) Fransa
6) Milliyetçilik
7) Ekonomik
8) Milletler
9) Hasan Tahsin
10) Kilikyalılar
11) Rusya
12) Trakya-Paşaeli
13) Amasya
14) Kanal
15) Ümmetçilik
16) Amiral Bristol Raporu
17) Musul
18) Ermeni
19) İtalya
20) Yasama
21) İngiliz Muhipleri
22) Sevr

3. Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı (Devrimi)

Irak Cephesi

Kanal Cephesi

İngiltere'nin Batı Anadolu'da güçlü bir 
devletin varlığını istememesi

İşgallere yasal zemin hazırlayarak, 
kolaylaştırmak.

Meclis tarafından onaylanmaması

Milli Kongre Cemiyeti

Amasya Genelgesi'nden sonra

BMM'nin açılmasıyla

4. 1) Amasya
2) Misakı Milli
3) İtilaf
4) Mondros
5) Erzurum
6) İngiltere
7) Milli Kongre
8) Musul
9) Samsun
10) Sivas

5. Halifelik gücü - İngiliz sömürgelerindeki 
Müslümanları kışkırtmak

Jeopolitik önemi - İngiltere’nin sömürgeleri 
ve Rusya ile bağlantısını kesmek

Hammadde - Osmanlı Devleti'nin petrol 
kaynaklarını kullanmak

6. 1) Kafkas 
2) Çanakkale 
3) Kanal
4) Kuva-yi Milliye 
5) Genelge 
6) Müdafaa-i Hukuk 
7) Tehcir 
8) Misak-ı Milli 
9) İttifak
10) Manda ve Himaye
11) Panslavizm
12) Milli Kongre
13) Erzurum
14) Sivas
15) Hakimiyet-i Milliye
16) Mondros Mütarekesi
17) İrade-i Milliye
18) Manda ve himaye

7. Harita üzerindeki uygun boşluklara 
Osmanlı Devleti’nin I.Dünya 
Savaşında savaştığı cephelerin 
isimleri yazılacak.
1) Kafkas Cephesi
2) Kanal Cephesi
3) Çanakkale Cephesi
4) Hicaz-Yemen Cephesi
5) Irak Cephesi
6) Suriye Cephesi
7) Romanya Cephesi
8) Galiçya Cephesi
9) Makedonya Cephesi

8. Vilayeti Sitte:
1) Sivas
2) Bitlis 
3) Erzurum
4) Elazığ
5) Van
6) Diyarbakır

9. 1) Kilikyalılar
2) Milliyetçilik
3) Panslavizm
4) Kapitülasyon
5) Sömürgecilik
6) Mondros
7) Çanakkale

Şifre Kutusu= Atatürk

10. Sırasıyla; 6 / 7 / 8 / 2 / 3 / 5 / 4 / 1

11. 1) Sivas Kongresi
2) Amasya Genelgesi
3) Erzurum Kongresi
4) Amasya Görüşmeleri
5) Amasya Genelgesi
6) Sivas Kongresi
7) Misak-ı Milli
8) Havza Genelgesi
9) Erzurum Kongresi
10) Sivas Kongresi

12. Yararlı Cemiyetler:
Milli Kongre Cemiyeti
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk C.
Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk C.
Kilikyalılar Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i H. Milliye C.
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan C.

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler:
Mavri Mira Cemiyeti
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
Etnik-i Eterya Cemiyeti
Pontus Rum Cemiyeti

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:
Kürt Teali Cemiyeti

Sulh ve Selamet-i Osmaniye C.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Wilson Prensipleri Cemiyeti

Teali İslam Cemiyeti

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

13. BMM’ye karşı ayaklanmaların 
çıkması - Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’nun çıkarılması

Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli 
Kararlarını alması - İstanbul’un 
resmen işgal edilmesi

I. Dünya Savaşı'nde Ermenilerin 
Rusya ile iş birliği yapması - Sevk ve 
İskân Kanunu’nun uygulanması

Osmanlı Ordusu’nun terhisi ve 
ülkenin işgali - Kuva-i Milliye 
birliklerinin kurulması

Çanakkale Zaferi’nin kazanılması - I. 
Dünya Savaşı’nın uzaması

Arapların İngilizlerle iş birliği yapması 
- Ümmetçilik fikrinin sona ermesi

14. 1- Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan 
ayrılışı

2- Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a 
çıkışı

3- Havza Genelgesi

4- Amasya Genelgesi

5- Erzurum Kongresi

6- Sivas Kongresi

7- Amasya Görüşmeleri

8- Temsil Kurulu’nun Ankara’ya gelişi

15. Sırasıyla; 2 / 1 / 4 / 5 / 6 / 3

CEVAP ANAHTARI
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16. 
1) C
2) A
3) B
4) C
5) D
6) B
7) A

17. Sırasıyla;

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

Havza Genelgesi

Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Amasya Görüşmeleri

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması

Büyük Millet Meclisi’nin açılışı

18. Sırasıyla; 2 / 1 / 7 / 4 / 5 / 6 / 3

19. C

20. C

21. D

22. A

23. D

24. C

25. C

26. A

27. C

28. C

29. A

30. D

31. B

32. B

33. A

34. A

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B

40. C

41. D

42. B

43. A

44. D

45. D

46. D

47. C

48. B

49. B

50. C

51. C

52. A

53. B

54. B

55. D

56. D

57. B

58. B

59. D

60. C

61. D

62. D

63. A

64. C

65. B

66. A

67. D

68. B

69. A



      Sevgili Öğrencim; 

      İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sevdiklerimizle beraber daha güzel, daha sağlıklı günler için

öncelikle tüm dünyayı saran Kovid-19 pandemisi ile mücadele etmek zorundayız. Vazgeçilmez 
tedbirlerimizden olan maske, mesafe ve temizliği hayatımızın her aşamasında uygulamalıyız.  

      Böylesi zor bir dönemde uzaktan eğitimle hazırlandığın LGS sınavı için gösterdiğin olağanüstü

çabandan dolayı seni kutluyorum. Bu sınavlar sana elbette bir şeyler söyleyecektir  ancak her şeyi

söyleyemeyeceğini unutmamalısın.  

      Başarılı olmanın pek çok yolu vardır. Bu yüzden sınava hazırlanırken öncelikle sağlıklı kalmayı,

daha sonra ise seni sen yapan eşsiz değerlerini ve yeteneklerini hiçbir zaman unutma. 

      Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve            
Muş Valiliği’nin destekleriyle sana ulaştırılan bu fasiküllerin çıktığın bu kutlu yolda bir nebze de 
olsa katkı sağlamasını ümit ediyorum.

      Sevgilerimle... 

Enver KIVANÇ 
İl Millî Eğitim Müdürü 


