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1. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
Fransız İhtialalinin Osmanlı Devletinde olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur. Milliyetçilik sonucunda iç isyanlar
çıkmış, bu isyanlar sonucunda bağımszılığını kazanan milletler olduğu için sınırlar da daralmıştır. Ancak
demokratikleşme hareketleri monarşiye güç kazandırmaz. Bunu nedenle doğru cevap I-II ve III yani A
seçeneği olur.
Sömürgeci ülkeler, sömürgeleştirdikleri ülkelerin kaynaklarına el koyup bu kaynakları kendi çıkarları
doğrultusunda kullanırlar. Yani sömürgeleştirilen ülkeler ekonomi olarak güç kazanmazlari kaybederler. Doğru
cevap B olur.
Türk birliğini kurmak Türkçülük; Hilafetin etrafında toplanmak Ümmetçilik; Medeni toplumlara ayak uydurmak
Batıcılık; Osmanlı vatandaşlığı bilibci oluşturmak Osmanlıcılıkla ilgilidir. Doğru cevap C olur.
Devlet yönetiminde milli egemen anlayışını hakim kılmak Tanzimat Fermanının amaçları arasında yer
almazken, diğer öncüllerdeki bilgiler amaçlar içinde yer alır. Doğru cevap I,III ve IV yani C olur.
Verilen metindeki bilgiler ile öncüllerde yer alan yargılar tamamen örtüşmektedir. Bu nedenle doğru cevap D
olur.
Bilgi metninde altı çizili olan bölümde işaret edilen gelişme Franszı İhtiali ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
milliyetçilik akımdır. Doğru cevap C olur.
Aile içinde annesinin de görüşlerini söyleyebilmesi demokratik bir anlayışının olduğunu, anne ve babasının
farklı okullara gitmesini istemeleri eğitim konusunda fikir ayrılığı yaşandığını gösterir. Bu nedenle doğru cevap
A olur.
Bu metinde tüm öncüllerdeki bilgilere ulaşılması mümkün olduğundan doğru cevap D olur.
Şiirin içinde yer alan “Ben Türküm” ifadesi Milliyetçilik ve Türklük bilincini; “Ata yurt” ve “işte vatan” ifadeleri
vatan sevgisini anlatır. Milli egemenlik ile ilgili bir söylem yoktur. Doğru cevap B olur.
Bilgi metninde Mustafa Kemal’in ilerleyen yıllarda kullanılacak olan savaş teknolojileri ile ilgili öngörülerini ve
bu öngörülerin gerçekleşmesi hakkında bilgi verilmektedir. Bu durum Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğüne
işaret eder. Doğru cevap A olur.
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Jön Türkler Padişah Abdulaziz’i tahttan indirmeleri (siyasi) sonra, anayasa hazırlama (hukuki) ve
meşrutiyet sistemine geçme sözü almaları (yönetim) aldılar. İktisadi faaliyetlerle ilgili herhangi bir bilgi
verilmemiştir. Doğru cevap D olur.
Açıklamada geçen şehirde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Çok
uluslu yapı kentin kültürel olarak zenginleşmesini sağlamıştır.'' sözü kültürel çeşitliliğin farklı din ve ulusların
varlığını kanıtlamaktadır. Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a gitmesi ve yerli halk ile bütünleşmesi coğrafi bilgisine, başarılı savunma
savaşları yapması onun askeri tecrübesine, bu başarıdan dolayı Osmanlı Devleti tarafından Mustafa
Kemal'in Binbaşılığa terfi ettirilmesi ise rütbesine katkı sağlamıştır. Açıklamada iktisadi anlayışı ile ilgili bilgi
verilmemiştir. Doğru Cevap B olur.
Açıklamada Osmanlı Devletinin teokratik (dini yönetim) anlayışı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir.
Diğer tüm seçeneklere ulaşılabilir. Doğru cevap B olur.
Mustafa Kemal'in iki, uç ay gizlice Frerler Okulunun özel sınıfına gitmesi böylece okuldakinden daha fazla
Fransızca öğrenmesi kararlı çalışkan ve azimli olduğunu göstermektedir. Doğru cevap D olur.
Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması teşkilatçı bir yapıya sahip
olduğunu ve sonra merkezi manastırda bulunan 3. Ordunun Selanik şubesine atanması farklı bölgelerde
görev yaptığı aktif bir askeri yaşamının var olduğunu kanıtlamaktadır. Fakat birleştirici ve bütünleştirici
özellikleri ile ilgili bilgi verilmemiştir. Doğru cevap D olur.
Milli egemenlik, egemenliğin, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan
doğruya millete yani halka ait olmasıdır. Metinde ismi geçen düşünürler milli egemenlik konusunu
eserlerinde dile getirmişlerdir. Mustafa Kemal bahsedilen kişilerin eserlerini okumuş ve milli egemenlik
konusunda bu kişilerden etkilenmiştir. Doğru cevap B olur.
Mustafa Kemal'in “Benim tutkularım var, hem de pek büyükleri.'' demesi onun idealist bir kişiliğe sahip
olduğunu göstermektedir. Doğru cevap A olur.

9. Soru:

Metni okuduğumuzda ''Kadri Bey’in eğitim hayatı Mustafa Kemal’in öğrencilik hayatını değiştirmiştir.
''yargısına ulaşamayız. Mustafa Kemal'i etkileyen Kadri Bey'in Oğlu Ahmet'tir. Doğru cevap C olur.

10. Soru:

Verilen metinde Mustafa Kemal'in Harp Okulunu ve Harp Akademisini hangi şehirde okuduğu ile ilgili bilgi
verilmemiştir. Doğru cevap D olur.
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3. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
31 Mart İsyanının çıkması Osmanlı ülkesi içinde demokrasinin hakim olmasını istemeyenlerin bulunduğunu.
İsyanın bastırılmasında görev almaları ise Hareket Ordusu ve Mustafa Kemal demokrasinin korunmasından
yana tepki gösterdiklerini gösterir. Parçada isyan sonrasında yöentime İttihat ve Terakki Partisinin hakim
olduğu daifade ediliyor. Bu nedenle sorunun cevabı I,II ve III olur. Doğru cevap D olur.
Diğer öncüllerde verilen bilgilerde neden-sonuç ilişkisi varken IV. Öncülde verilen Kanun-i Esasi’nin ilan
edilmesi durumu Osmanlı’da monarşi yönetiminin güç kazanmasına değil güç kaybetmesine neden olur. Bu
nedenle sorunun cevabı I-II ve III olmalı. Doğru cevap A olur.
Mustafa Kemal’in fikri alt yapısının oluşmasında I-II-III ve IV öncüllerde bahsedilen durumların her birinin etksi
olmuştur. Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadsinde milli egemenlik,milliyetçilik gibi kavramları tanımıştır. Askerliğe ilk
adımı Selanik Askeri Rüştiyesinde atmış, 1902 tarihinde Harp Okulundan mezun olmuştur. Bilgilerde Harp
Akademisi yıllarına ait bilgiler yer almamktadır. Doğru cevap C olur.
Metne bakıldığında öncüllerde yer alan tüm yorumlara ulaşılabildiği görülür. Sorunun doğru cevabı I-II-III ve IV
olur. Doğru cevap D olur.
Rusya’ya karşı yeni bir cephe açılarak Almanyanın Avrupa’daki savaş yükü de hafifleyecek (Kafkas Cephesi);
İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesecek (Kanal Cephesi); Osmanlı Halifesinin kutsal topraklardaki
etkinliği İngiltere’ye karşı kullanılacaktı.(Hicaz-Yemen Cephesi). Soruda Çanakklae Cephesi ile ilgili bilgi
olmadığı için Doğru cevap B olur.
a) Fransız İhtilali ile ilgili bilgi verildiğinden miliyetçilik akımına işaret ediyor.
b) Sanayi İnkılabına bağlı hammadde ihtiyacı anlatıldığından sanayi inkılabına atıfta bulunuyor.
c) İtilaf ve İttifak Bolklarının oluşmasını anlatarak devletlerarası bloklaşmaların nasıl olduğu ifade ediliyor. Bu

nedenler cevap (I – b , II-a , III-c) yani B olur. Doğru cevap B olur.
8. Soru:
9. Soru:
10. Soru

Mondros Mütarekesinde Batı Anadolu ile ilgili özel bir madde yer almadığı için sorunun cevabı Yalnız III olur.
Doğru cevap C olur.
Bu soruda Milli Mücadelenin haklılığı uluslararası alanda ifade edilmesi Pais Barış Konferansında ifade
edilmediği için III. öncül doğru kabul edilemez. Bu nedenler doğru cevap I,II ve IV olur. Doğru cevap C olur.
Kutucuktaki metinde Kuvayi Milliye’nin kurulmasına neden olan etkenler anlatıldığı için Doğru cevap A olur.
4. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
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8. Soru:

Mustafa Kemal’in tatbikat sonrasındaki yorumları Mareşal Foch’un dikkatini çekmiş protokole aykırı olarak
rütbesi albaydan küçük olduğu halde kendisinin düzenlediği bir yemeğe Mustafa Kemal’i de davet etmesi
Mustafa Kemal sözleri ve yorumları ile yabancı kişileri etkilediğini kanıtlamaktadır. Doğru cevap D olur.
24 Ekim 1929 Perşembe günü ABD borsası dibe vurması bu süreçte ülkede birçok banka batmış, binlerce
insanın mal varlığı yok olması ABD'de ticaret ekonomi ve sosyal yaşamı etkilemiştir. Fakat verilenler içinde
en az etkilenen kültürel durumdur. Doğru cevap A olur.
Manda ve himaye kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Milli Bağımsızlık)
-Saltanat ve hilafetin kurtarılması için millet iradesini etkili hale getirmek gereklidir. (Ulus İradesi)
-İşgallere karşı mitingler ve protestolar yapılmalıdır. (Milli Bilinç)
-Güçler ayrılığı ise, yasama yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlar tarafından yerine getirilmesidir. Doğru
cevap C olur.
İngilizlerin, Rusya’ya karadan yardım yapmak, Musul - Kerkük petrol bölgelerini ele geçirmek ve Hint deniz
yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla taarruza geçmesi bölgenin yeraltı kaynakları ve coğrafi konum
açısından stratejik öneme sahip olduğunu kanıtlamaktadır.
Fakat teknoloji ve orman sanayisi hakkında bilgi verilmemiştir. Doğru cevap C olur.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları sonucu ülkede Meşrutiyet'in ilan edilmesi ve buna karşı 31 Mart
Olayının çıkması Osmanlı Devleti’nde meydana gelen demokratik gelişmelerin bazı çevrelerin tepkisine
neden olduğunu kanıtlamaktadır. Doğru cevap A olur.
B seçeneğinde verilen ''İngiltere, siyasi alanda İtalya’yı kaybetmek istememektedir.'' yargısı yanlıştır. Hatta
İngiltere'nin İzmir'i Yunanistan'a vermesi İtalya'nın tepkisine neden olmuştur. Diğer tüm öncüllere ulaşılabilir.
Doğru cevap B olur.
Verilen metinde; -Limanıyla Ege denizine acılan şehir, Osmanlı’nıAvrupa ile ticaretinde önemli bir konuma
sahipti. (ticaret)
-Kentte farklı uluslardan insanlar yıllarca bir arada huzur içinde yaşamıştır. (Sosyal)
Ayrıca kent çeşitli dillerde yayınlanan kitap ve dergilerin etkisindeydi. (Kültür) Doğru cevap D olur.
Metinde Osmanlıların Çanakkale boğazlarına “Kale-i Sultaniye” adını vermesinin nedeni ile ilgili herhangi bir
bilgi verilmemiştir. Doğru cevap A olur.

9. Soru:

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan “milliyetçilik” düşüncesi ve çok uluslu devletleri etkilemesi siyasi bir olaydır. Bu
durum 1.Dünya Savaşı'nın siyasi nedenleri ile ilgilidir. Doğru cevap B olur.

10. Soru:

-Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacak. (Savunma)
-Asker sayıı50.700 kişiden oluşacak ve ordunun ağır silahları bulunmayacak. (Teknik)
-Deniz gücü sınırlı olacak ve 13 küçük gemiyi geçmeyecektir. (Donanım)
Verilen bilgilerde madencilik ile ilgili bilgi verilmemiştir. Doğru cevap D olur.
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5. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
1. Öncülde yer alan Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının şekillenmesinde öğretmenleri etkili olmuştur.
İbaresine metin içindeki açıklamalardsan ulaşılabiliyorken, 2. ve 3. öncüle ulaşılamamaktadır. Doğru cevap C
olur.
Osmanlı Devleti’nin en gelişmiş şehri Selanik değil, İstanbul’dur. Sorudaki bilgiler I-II ve III. öncüllere
ulaşabilmemizi sağladığı için doğru cevap I, II ve III’tür. Doğru cevap B olur.
Bu sorudaki anlatım I. ve II. öncüldeki bilgilere ulaşılmasını sağlarken, III. öncüldeki bilgi doğru kabul edilemez.
Çünkü Ermeniler Anadolu’daki Türk nüfusunu artırmaya değil, azaltmaya çalışmaktadırlar. Doğru cevap A olur.
Parçadaki bilgilerde 9. Ordu Müfettişliği görevinin Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti adına icra ettiği son görev
olduğu belirtilmediği için sorunun doğru cevabı D olur.

Milli egemenlik vurgusu “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Maddesinde
yapılmıştır. “Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.” Maddesi ile Milli Mücadelenin gerekçesi
açıklanmıştır. Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin acele olarak toplanması kararı ile
Milli Mücadele ulusal hale getirilmek istenmiştir. Türk halkının sesi olacak bir oluşumun ortaya çıkarılması
istenen madde III. Öncülde belirtilmiştir. Bu bilgilere dayalı olarak doğru cevap B olur.
General Harbourd raporu Uluslararası bir belge olduğu için “Nüfus açısından doğuda Türk çoğunluğu ulusal
alanda değil uluslararası alanda kanıtlanmıştır. Doğru cevap C olur.
Şahin Bey, Antep savunmasının sembol isimlerinden biridir. Bu nedenle doğru cevap A olur.
Doğu sınırını kesinleşmesini sağlayan anlaşma Gümrü değil Kars Anlaşmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B
olur.
Bu soruda yapılması istenen eşleştirmenin doğru olarak yapıldığı seçenek B olur. Doğru cevap B olur.
Yunanlılar I. İnönü sonrasında da TBMM orduları ile bir çok savaş yaptıkları için sadece III. öncüldeki bilgi
doğru kabul edilemez. Doğru cevap D olur.
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1. Soru:
2. Soru:
3. Soru:
4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:

8. Soru:

Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya’nı desteği ile birleşerek 8 Ekim 1912’de Osmanlı
Devleti’ne saldırması I. Balkan Savaşı ile ilgilidir. Doğru cevap A olur.
Mustafa Kemal ''hürriyet ve istiklal'' diyerek milli bağımsızlığı ve özgür yaşamanın önemini vurgulamıştır.
Doğru cevap D olur.
Aşıkoğlu Hüseyin yukarıdaki cevabı ile Bayrak sevgisi, milli bağımsızlığa düşkünlük ve vatanseverliğini
yansıtmaktadır. Verilen yanıttan milli egemenlik çıkarılamaz. Doğru cevap B olur.
Türk halkının, işgalcilerin bir an önce topraklarını terk etmesi için canla başla uğraşması milli bağımsızlığa
önem verdiğini kanıtlamaktadır. Doğru cevap A olur.
Yukarıda verilen açıklamada ''Doğudaki illerimiz düşman işgalinden kurtarılmıştır.'' yargısı çıkarılamaz. Diğer
tüm bilgilere ulaşılabilir. Doğru cevap B olur.
 Tarafsızlığını ilan etti. (siyasi)
 Boğazları gemi geçişlerine kapattı. (ulaşım)
 Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. (Ekonomik) Doğru cevap D olur.
- BMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir? (Fransa)
- BMM’yi tanıyan ilk devlet hangisidir? (Ermenistan)
- BMM’yi tanıyan ilk İttifak Devleti hangisidir? ( verilenler içinde İttifak devleti yok.
- BMM’yi tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir? (Rusya) Doğru cevap C olur.
Atatürk: ‘’Büyük kararlar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaretle ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır.’’ diyerek
mücadelecilik ve kararlığı önemsemiştir. Doğru Cevap B olur.

9. Soru:

Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki kararları ile milli bağımsızlık ve ülke bütünlüğü vurgulanmıştır.
Doğru cevap A olur.

10.Soru:

Mudanya Ateşkes antlaşmasının yukarıda verilen maddesine bakarak ''TBMM merkezini boğazlar ve çevresine
taşımıştır.'' yorumu yapılmaz. TBMM Ankara'yı merkez olarak kabul etmiştir. Doğru cevap A olur.
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Ordunun siyasete karışmasının etkisi ile kaybedilen savaşa Balkan Savaşı örnek olarak gösterilebilir. Bu
nedenle sorunun doğru cevabı A olur.
Bu soruda IV. Öncüldeki bilgi dışındaki yargılar doğrudur. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A olur.
III. ve V. Öncülde yer alan bilgiler sadece Doğu Anadolu’yu ilgilendirdiği için ulusal karar olarak kabul edilemez.
Doğru cevap B olur.
Londra Konferansında tilaf Devletleri’nin Türk tarafını bölme çalışmaları başarılı olmadığı için B seçeneğindeki
ifade doğru değildir. Doğru cevap B olur.
Maarif Kongrsinin yapılması “Milli eğitimin esaslarının tam olarak Milli Mücadele yıllarında ortaya konduğunun
ispatı” olmayacağı için doğru cevap C seçeneği olur.
Tekalif-i Miliye Emirleri Milli egemenliği sağlamak için değil, milli bağımsızlığa ulaşmak için ilan edilmiştir. Doğru
cevap C olur.
Mustafa Kemal’in ifadesinden C seçeneğindeki gibi bir yorum çıkarılması mümkün değildir. Doğru cevap C olur.
Atatürkçülüğün en temel ilkesi Cumhuriyetçiliktir. Ortak dil, tarih Milliyetçilik ilkesini işaret eder. Halkın eşitliği
Halkçılıktır. Ekonomik şartların sonucuna bağlı olarak zorunluluktan uygulanan ilke Devletçiliktir. Doğru cevap
A seçeneği olur.
TBMM’nin Ankara’da açılmış olması kentin başkent seçilmesinde belirleyici olmuştur. İfadesi metne bakılarak
söylenemez. Bu nedenle doğru cevap I-II-III olur. Doğru cevap D seçeneği olur.
Laikliğin ve inkılapların önündeki en büyük engelin kaldırılması Halifeliğin kaldırılması ile olmuştur. Devlet
eğitim üzerinde hâkim güç haline Tevhid-i Tedrisat Kananunun kabulü gelmiştir. Ordunun siyasetten ayrılması .
Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kapatılması ile olmuştur. Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması ile din ve devlet
işlerinin ayrılmasının önemi vurgulanmıştır. Doğru cevap D olur.
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1. Soru:
2. Soru:
3. Soru:
4. Soru:

5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:

Verilen her iki açıklamada da Mustafa Kemal milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır. Doğru cevap
D olur.
Ömer Halisdemir davranışı ile milleti için mücadelede bulunmuş (milliyetçilik-Halkçılık) millet egemenliğine
tehdit oluşturan kalkışmayı engellemeye çalışmıştır. (Cumhuriyetçilik) verilen açıklamada İnkılapçılık
(yenilik/yenileşme ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevap A olur.
Halkçılık tüm vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını, devlet imkânlarından eşit olarak yararlanmalarını
esas alır. Fakat Nevin'in ''monarşik anlayışı esas alır'' ifadesi yanlıştır. Monarşi tek kişinin egemenliği
anlamına gelmektedir. Doğru Cevap A olur.
Soru kökünde daha çok vurgusu yapılmaktadır.
 Aşar vergisinin kaldırılması (Tarım)
 Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye ucuz kredi sağlanması (Tarım)
 Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması(Tarım)
 Devlet üretme çiftliklerinin kurulması (Tarım)
Tarımın gelişmesi ile beraber ülkenin kalkınması doğrudan sağlanmış olur. Şehirleşme ve bayındırlık
faaliyetleri daha çok bunların dolaylı sonuçlarındandır. Doğru cevap B olur.
Bahsedilen çalışmalar ülkemizde bilim eğitim ve kültürün gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır. Diplomasi
ise daha çok ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerle ilgilidir. Doğru cevap D olur.
Daha sonraki süreçte Mebusan Meclisi’nde Mustafa Kemal’in yukarıdaki isteklerinin gerçekleşmemesi, hatta
İstanbul Hükümeti’ne yakın bir grubun oluşması Mebusan Meclisinin padişahın etkisinde ve denetiminde
olduğunu göstermektedir. Doğru cevap C olur.
Metin okunduğunda Mustafa Kemal'in Şapka Kanunu’nu çıkarmasında yaşadıkları/yaşadığı olay etkili
olmuştur. Doğru cevap B olur.

8. Soru:

19.yy’dan itibaren başa Rusya ve İngiltere’nin kışkırtmaları ile Ermenilerin Osmanlı Devletine isyan etmeleri
büyük devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda Ermenileri kullandığını göstermektedir. Doğru cevap C olur.

9. Soru:

Ülkemizde alfabe değişikliği;
I. Okuma –yazmanın kolaylaşmasına
III. Halkın bilgi ve kültür seviyesinin yükselmesine
IV. Okur-yazar oranın artmasına katkı sağlamıştır. Doğru cevap D olur.
Ülkemizde Medeni Kanun (17 Şubat 1926) ile ekonomik sosyal ve hukuksal alanda kadın erkek eşitliği
sağlanmıştır. Fakat kadınların siyasi haklarını elde etmesi 1930 yılından sonra olmuştur. Doğru cevap D
olur.

10. Soru:

1. Soru:

2. Soru:
3. Soru:
4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:
8. Soru:

9. Soru:
10. Soru
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IV. öncüldeki “Osmanlı Devleti’nin güç kaybetse de Balkanlardaki varlığını devam ettirdiği” ibaresi doğru bir
ifade değildir. Çünkü Osmanlı Devleti Balkan Svaşları ile Balkanlardaki tüm toprsaklarını kaybetmiştir. Diğer
öncüllerdeki bilgiler doğrudur. Doğru cevap I-II-III yani olur. Doğru cevap A olur.
Kongrede alınan kararları ile öncüllerde verilen bilgiler tam olarak eşleşmektedir. Doğru cevap D olur.
Yunanlıların Anadolu’dan atılması için onlara kesin bir darbe vurulması Sakarya Savaşı olmamıştır. Diğer
maddelerde verilenler Sakarya Savaşında gerçekleştiğinden doğru cevap A olur.
Mudanya Mütarekesi ile Milli Mücadelenin siyasi dönemi başlamıştır. C seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Doğru
cevap C olur.
Tabloya bakıldığında öncüllerde verilen tüm bilgilere ulaşılacağı için doğru cevap D olur.
Bu soruda III. öncül hariç diğer öncüllerde verilenlerin tamamı eğitim ile ilgili yenilikler olduğundan doğru cevap
B olur.
“Siyasi alanda laikleşmenin yolunda çok önemli bir adım atılmıştır.” ibaresinin karşılığı olan inkılap belirtilmediği
için sorunun doğru cevabı D olur.
Düşündüklerini söyleyebilme, kendini anlatabilme hakkına sahip olma – İfade özgürlüğü
İnançlarını istedikleri gibi yaşayabilme – Din ve vicdan özgürlüğü
Yapılan seçimler ile ülke yönetiminin belirlenmesinde etkin olarak yer alma - Katılımcılık
Cevap I-c ; II-b ; III-a olur. Doğru cevap C olur.
Metinde verilen bilgilerde III. öncüle ulaşılamamaktadır. Doğru cevap B olur.
Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunan kişilerrin Kişisel egemenliğin hakim olduğu dönemlere karşı
oldukları ifade edilemez. Doğru cevap D olur.
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1. Soru:
2. Soru:

3. Soru:

4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:
8. Soru:

9. Soru:
10. Soru:

Mustafa Kemal ''Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır.'' diyerek Milli bağımsızlığın
önemini vurgulamıştır. Doğru cevap B olur.
Ülkenin her açıdan gelişmesi için önemli inkılaplar yapan bir siyasi parti verilen;
I. Yönetim
II. Demokrasi
III. Ulusal temsil
IV. Kalkınma tüm alanlarda ülkeye katkı sağlar. Doğru cevap B olur.
I. Balkan Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’ı en fazla payı alarak Ege Denizi’ne ulaşması diğer Balkan
devletlerinin özellikle de Yunanistan’ı tepkisine neden oldu. Bu durum daha sonra II. Balkan Savaşı'na
neden oldu. Doğru cevap C olur.
Yapılan çalışmaların kişisel egemenliğe katkı yapması beklenemez. Çünkü kişisel egemenlik demek halk
iradesinin ulusal egemenliğin veya demokrasinin olmaması demektir. Doğru cevap A olur.
Bahsedilen çalışmalar yenileşme (İnkılapçılık) ve millileşme (Milliyetçilik) ile ilgilidir. Doğru cevap B olur.
1929 Dünya Ekonomik Krizi Türkiye’yi de etkilemiş bu durum Gazi Mustafa Kemal, yakın arkadaşı Fethi
Bey’den yeni bir parti kurmasına neden olmuştur. Bu durumdan hareketle ''Yaşanan ekonomik problemler
yeni siyasi gelişmelere zemin hazırlamıştır.'' yargısına ulaşılabilir. Doğru cevap C olur.
İstanbul’un işgali sırasında Osmanlı Mebusan Meclisi’nin dağıtılması milli egemenlik ve ulus iradesinin hiçe
sayıldığını kanıtlamaktadır. Doğru cevap A olur.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ülkemizde ilk muhalefet partisidir. Partinin kurulması;
I. Farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesine
II. Çok partili hayata geçiş çalışmalarının yapılmasına
IV. Hükümetin denetlenmesine katkı sağlamıştır. Doğru cevap B olur.
Mustafa Kemal’in Alman komutanın yanlış uygulamalarına karşı çıkarak istifa etmesi ilkeli ve kararlı bir
duruşa sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Doğru cevap C olur.
Cumhuriyet’in ilânından sonra ülkemizde yapılan yukarıdaki çalışmalar
modernleşme (çağdaşlılık) ile ilgilidir. Doğru cevap B olur.

yenileşme( İnkılapçılık)
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7. Soru:
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9. Soru:
10. Soru
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Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal; Mustafa Kemal’in inkılap düşüncelerinin temelinde Tevfik Fikret; Milli şair
olarak ise Mehmet Emin Yurdakul tanınır. Doğru cevap C olur.
Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlandığı yer San Remo; Milli Mücadelenin halk ile birlikte yapılacağını
anlatan belge Amasya Genelgesi; Anadolu topraklarının işgale açık hale gelmesi Mondros; Fahrettin Paşa’nın
yer aldığı cephe Hicaz-Yemendir. Erzurum Kongresine bulmacada yer verilmemiştir. Doğru cevap D olur.
Meclis başkanının hükümet başkanı olduğu sistem Kabine değil Meclis Hükümeti sistemidir. TBMM, yetki ve
güç olarak kendinin İstanbul Hükümeti ile aynı seviyede görmemektedir. Doğru cevap B olur.
Mudanya Mütarekesini yönetmesi İsmet Paşa’nın diplomasi yeteneğini gösterir. Doğru cevap C olur.
Metinde, Milli üretim-Halk iradesi-Çağdaşlık-Birlik ve beraberlik-Milli bağımsızlık konularında bilgi paylaşılmıştır.
Cevap B olur.
Metindeki bilgilerden parti üyelerinin tamamının laiklik karşıtı oldukları anlaşılamaz. Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal III. öncülde anlatıldığı gibi mahkemlerin yönlendirilmesini gerektiğini savunmaz. Doğru cevap A
olur.
“Milletin kuvvetlerini birleştirmesi” ifadesi Milli birlik ve beraberlik kavramını vurgular. Doğru cevap C olur.
Metinde yabancı okulların tamamının kapatıldığı ile ilgili bir bilgi yer almamıştır. Dier öncüllere ulaşılır. Doğru
cevap C olur.
Duyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılması - Tam bağımsızlık;
Azınlık hakları ile ilgili düzenleme – Mütekabiliyet( Karşılıklılık)
Savaşı mecbur olmadıkça cinayet olarak görme – Barışçılık olur.
Doğru cevap C olur.
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1. Soru:
2. Soru:
3. Soru:
4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:
8. Soru:
9. Soru:
10. Soru:

Atatürk'ün izlediği politika barış işbirliği ve ulusal güvenliği sağalamaya yöneliktir. Fakat kültürel birliği
sağlamaya yönelik değildir. Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal tüm riskleri alarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmış mücadeleci ve kararlı bir tutum
sergilemiştir. Doğru cevap B olur.
Mütekabiliyet (karşılıklılık) anlamına gelmektedir.
 Türkiye kendisine dostça yaklaşan ülkelerle iyi ilişiler geliştirmesi ve kendisine düşmanca tavır sergileyen
ülkelere gerekli karşılığı vermesi daha çok mütekabiliyet ile ilgilidir. Doğru cevap D olur.
Bernard Lewis’in Sevr Antlaşması için yaptığı yukarıdaki açıklamada geçen , ‘’kötürüm ve gölge bir devlet’’
sözü ile zayıf ve etkisiz devlet durumunu vurgulamıştır. Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal Atatürk verilen cümlesi ile insanlık sevgisi ve evrensel barışı vurgulamıştır. Diğer
kavramlarla arasında bağlantı kurulamaz. Doğru cevap C olur.
Verilen metin okunduğunda ''Ömer Naci, fikir zenginliği acısından Mustafa Kemal’den etkilenmiştir.'' yargısı
çıkarılamaz. Doğru cevap C olur.
Verilen anlaşma maddeleri beraber değerlendirildiğinde Lozan'daki kısıtlayıcı ve aykırı maddeler Montrö
boğazlar sözleşmesi ile ülkemizin lehine düzenlenmiş bu durum karşısında ülkemiz bağımsızlık boğazlarda
hakimiyet ve uluslararası güç ve prestij kazanmıştır. Doğru Cevap D olur.
Şark ''doğu'' anlamına gelmektedir. Verilen metinde İsmet Bey (İnönü) ‘’Şark Harekatı’’ diyerek Doğu
cephesini vurgulamıştır. Doğru cevap A olur.
Türkiye Lozan’dan kalan sorunları aktif bir dış politika izleyerek barışçıl yöntemlerle ve diplomasi ile
çözmeye çalışmıştır. Açıklamada ‘’Türkiye kendi siyasi gücünü iktisadi güç ile pekiştirmiştir.’’ yargısına
ulaşılamaz. Doğru Cevap D olur.
Nüfus mübadelesi sözleşmesi ile ''Anadolu’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler karşılıklı olarak yer
değiştirilecek; İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler, bu mübadelenin dışında tutulacaktır.''
kararı alınmıştır. Bu durum sonucunda insanlar karşılıklı yer değiştirmiş ve Her iki ülkede de sosyal
hareketliliğe neden olmuştur. Doğru cevap B olur.

1. Soru:
2. Soru:
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Siyasi çalışmalarını ülke dışında değil ülke içinde yaymak istediği söylenebilir. Doğru cevap B olur.
Metinde Anadolu topraklarının tamamının işgale uğradığı hakkında bilgi yer almamıştır. Diğer öncüllerdeki
bilgilere ulaşılabilir. Doğru cevap B olur.
Verilen cevaplar arasındaki değerlendirmenin A seçeneğinde doğru olduğu söylenir. Doğru cevap A olur.
Devlet başkanlığı sorunun çözümü, devletin adının koyulması cumhuriyetin ilan edilmesi ile gerçekleşmiştir.
Doğru cevap A olur.
Devletin dininin olmaması laiklik; milli egemenliğin pekiştirilmesi cumhuriyetçilik; kadın-erkek eşitliği halkçılık
ilkesi ile ilgilir. Doğru cevap D olur.
Türkiye’nin 1926 Ankara Anlaşması ile çözüme kavuşan sorun Musul Meselesidir. Doğru cevap C olur.
Montrö Boğazlar Sözleşmesinin ilgili maddelerinde Türkiye’nin Egemenlik hakları, Tam bağımsızlık ve Milli
güvenliği ile ilgili kazanımlar elde ettiği ifade edilebilir. Doğru cevap D olur.
Metinde yer alan bilgiler I,II ve III. öncüldeki yargılara ulaşabilmemizi sağlamaktadır. Bu nedenle cevap D olur.
Öncüllerde verilen ve Atatürk’ün sağlığı ile ilgili olan bilgilerin tamamı doğrudur. Bu nedenle cevap D olur.
Tespit 1’e bakıldığında I. ve II. öncüle, Tespit 2’ye bakıldığında ise III. öncüle ulaşılır. Doğru cevap I,II ve III
olur. Doğru cevap A olur.
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1946 yılında Türkiye’de ilk kez birden çok partinin katıldığı secimin yapılması milli egemenlik ve cumhuriyet
rejimini güçlendirmiştir. Anlatılan durum ile Jeopolitik konum ve güçler birliği arasında bağlantı kurulamaz.
Doğru cevap A olur.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını korumaya çalışması ve buna rağmen 40 yaşına kadar olan
tüm erkekleri askere alması ülkemizin, II. Dünya Savaşı’nda olağanüstü dönemden geçtiğini
kanıtlamaktadır. Doğru cevap B olur.
Dünya Savaşı sırasında hava saldırısı tehlikesine karşı uzun bir sure karartma uygulaması (aydınlatma)
Bazı yerlerde ise gece 23.00’ten sonra sokağa çıkma yasağının getirilmesi (sosyal) ve Radyo yayınlarında
kesintiler yapılması ise (iletişim) alanlarında ülkemizin olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Doğru cevap D
olur.
Metne bakarak Musul’un yeraltı kaynakları büyük devletlerin silah teknolojisini etkilemiştir.'' yargısına
ulaşılamaz. Doğru cevap C olur.
Prof. Dr. Herbert Melzig açıklaması ile Mustafa Kemal'in birleştirici ve bütünleştirici gücünü vurgulamıştır.
Doğru cevap A olur.
Mustafa Kemal, açıklamasında ‘’muasır medeniyet’’ sözü ile gelişmiş ve çağdaş toplum anlayışını
vurgulamıştır. Doğru cevap B olur.
Mustafa Kemal “Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar
insanlardan değiliz.'' diyerek dış politikanın gerçekçi ve ulaşılabilir olması gerektiğini vurgulamıştır. Doğru
cevap A olur.
Mehmet Emin (Yurdakul),
Ziya Gökalp gibi aydınlarca savunulan fikir Türkçülük düşüncesidir. Bu düşünce Milli Mücadele’nin
kazanılmasında da etkili olmuştur. Doğru cevap A olur.
Atatürk şöyle demişti: “Çok geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak. Bu müthiş fırtına dünyanı her tarafına
yayılacak ve insanlık genel bir savaş felaketinin bütün kötülükleri ile bir kere daha karışacak...” Atatürk'ün bu
sözünden yıllar sonra II. Dünya Savaşının çıkması onun ileri görüşlülüğü ile ilgilidir. Doğru cevap D olur.
Verilen açıklamaya göre Türkiye 1938 ile 1945 yılları arasında iktisadi alanda önemli sorunlar yaşamaktadır.
Doğru cevap B olur.
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Sanayi İnkılabının üretim şekli üzerindeki etkisi ne olmuştur? - İnsan gücünden makinelere geçilmesi
Ülkelerarasındaki rekabetleri artıran arayışlar nelerdir? - Ülkelerarasındaki rekabetleri artıran arayışlar nelerdir?
Sanayi İnkılabının sanayileşmeyen ülkeler üzerindeki etkileri nelerdir? - Sanayi İnkılabını gerçekleştiren
Avrupalı ülkeler hammadde ihtiyaçlarını Sanayi İnkılabına ayak uyduramayan ülkelerin topraklarından karşıladı.
Sanayi İnkılabının başlamasına neden olan etkenler nelerdir? - Bilimsel alanda gelişim gösteren Avrupalı
ülkeler buhar ile çalışan makineler icat ederek Sanayi İnkılabının doğmasına neden oldular. Bu bilgiler
eşleştirildiğinde doğru cevap A olur.
Erzurum Kongresi Kararlarına bakılarak öncüllerde verilen tüm çıkarımlar yapılabilir. Doğru cevap D olur.
Şahin Beyin yazdığı mektuptaki ifadeler incelendiğinde “İşgalleri sona erdirmeleri halinde düşman ile barış
antlaşmasının yapılabileceği” söylenemez. Bu nedenle cevap I ve II olur. Doğru cevap A olur.
Sorunun bilgi metni incelendiğinde Kurtuluş Savaşının Türkiyedeki Edebiyata ve Sanata Konu olduğu görülür.
Bu nedenle doğru cevap C olur.
1924 Anayasası maddeleri incelendiğinde sadece erkeklerin oy kullanma hakkının bulunduğu, Cumhuriyet ilan
edilerek devletin adının ilan edildiği, Devletin Dini İslamdır denilerek laik yapıya uymayan bir maddeye yer
verildiği, 4 yılda bir seçim yapılır denilerek Milletvekilliği süresinin belirtildiği söylenebilir. Söylenemezi
sorduğundan doğru cevap “Yalnız IV” olur. Doğru cevap C olur.
I. Öncül kültürel, II, III ve IV. Öncüller sanat ile ilgili gelişmeleri belirttiği için doğru cevap C olur.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak I,II ve III. öncüldeki bilgilere ulaşılabileceği için doğru cevap D olur.
Dış politikada hayal peşinde koşmamak Gerçekçilik olur. Yani doğru cevap A olur
İngiliz Himayesini savunan Cemiyet İngiliz Muhipleri Cemiyetidir. Amerikan Himayesini savunan cemiyet Wilson
Prensipleri Cemiyetidir. Doğru Anadolu’da Ermeni Devleti kurmak isteyen cemiyet ise Hıncak ve Taşnaktır.
Doğru cevap B olur.
IV.Öncülde verilen bilgi doğru olmayıp I-II ve III. öncüldeki bilgiler doğrudur. Doğru cevap A olur.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ortaya çıkan isyanlara karşı yetkililerin gerekli önlemeleri alamaya
çalışması devletin otoritesi ve gücü artırılmaya çalışması ile ilgilidir. Doğru cevap A olur.
İtilaf devletleri Mondros Ateşkes antlaşmasının yukarıdaki maddeleri ile
Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakılmak, yeni işgallere zemin oluşturmak ve Türk halkının organize
olmasına engellemeye çalışmışlardır. Yapılan ''Osmanlı Devleti, itilaf devletlerinin güvencesindedir.''
yorumu doğru değildir. Doğru cevap C olur.
Anıtkabir’in müze kısmında yer alan kütüphanede Atatürk’e ait 3500’den fazla kitabın bulunması onun
okumaya, yazmaya ve araştırmaya önem verdiğini göstermektedir. Doğru cevap B olur.
Mustafa Kemal ‘’Eskimiş olan çürük yönetim’’ sözü ile Osmanlı yönetimine karşı tavır almıştır. Doğru
cevap D olur.
Mustafa Kemal açıklaması ile cumhuriyet ilkesinin ve halkçılık ilkesinden bahsetmiştir. Bu doğrultuda Milli
egemenlik sosyal devlet ve milli irade vurgusunu yapmıştır. Doğru cevap D olur.
Atatürk bir kongre yemeğinde mevcut durumu iyi gözlemlemiş İngiliz komutanının davranışlarını iyi analiz
edip verdiği cevapla da keskin zekâlı olduğunu göstermiştir.
Doğru cevap B olur
Temsil Heyeti yukarıdaki çalışmaları ile gazete çıkararak iletişim kanalları ile halka ulaşmaya çalışmış milli
cemiyetleri birleştirerek birlik ve beraberliğe katkı sağlamış Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nı
atanması ise yürütme görevini üstelenmiştir. Fakat ulaşım ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Doğru
Cevap B olur.
İstanbul hükümetinin uyarılarına rağmen halkın İzmir’in işgaline tepki göstermesi İstanbul Hükümeti'nin,
halk üzerindeki etkisini kaybettiğini göstermektedir. Doğru cevap B olur.

9. Soru

Tabloya bakarak Türk kadının demokrasi yolunda ilerlemesi konusu çıkarılamaz. Doğru cevap C olur.

10. Soru

Mustafa Kemal“Savaş büyük bir yıkımdır, ancak gerekirse asker postallarını yine giyerim.'' diyerek savaşın
kaçınılmaz ve gerekli olduğu zamanlarda ulus için mücadele etmenin önemini vurgulamıştır.
Doğru cevap A olur.

1. Soru:
2. Soru:
3. Soru:

4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:

8. Soru:
9. Soru:

10. Soru:

17. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
Osmanlıdan borçlarını tahsil etmek için Avrupalı Devletlerce kurulan Duyun-u Umumiye İdaresi Osmanlı
ekonomisini eline almış, devletin her tür gelirine el koymuş, ekonomik bahaneler ile üljenin iç işlerine
karışmıştır. Bu nedenle tüm öncüllerdeki bilgilere ulaşılır. Doğru cevap D olur.
Bu sorudaki eşleştirme yapıldığında I-b, II-a, III-d, IV-c olur. Doğru cevap B olur.
Metindeki anlatımda Kzaım Karabekir’in Mustafa Kemal’in emrinbe girdiği anlatılıyor. Bu durum Kazım
Karabekir’in Milli Mücadelede Mustafa Kemal’i desteklediğini gösterir. Ama Mustafa Kemal’i tek destekleyenin
Kazım Karabekir olduğunu göstermez. IV. Öncül yanlış bir yargıyı barındırmaktadır. Doğru cevap I-II-III yani A
seçeneği olur.
Güney Cephesindeki direnişin sembol isimleri Maraş - Sütçü İmam ; Urfa - Ali Saip Bey ; Antep - Şahin Bey
olduğu için Doğru cevap A olur.
Metindeki altı çizili bölümde Türk milletinin tüm fedakarlığını göstererek Tekâlif-i Milliye Emirleri gereğince Türk
ordusunun ihtiyaçlarını karşılaması yani C seçeneği işaret edilmiştir. Doğru cevap C olur.
Sorudaki I ve II. öncüllerdeki bilgi doğru iken III. öncüldeki yargı yanlıştır. Çünkü Medeni KANUNUNDA Türk
kadının siyasi hakları ile ilgili bir düzenleme yoktur. Cevap A olur.
Yabancı okulların Milli Eğitim Bakalnlığına bağlanması ve bu okullardaki bazı derslerin Türkçe okutulması
Milliyetçilik; Dini eğitim veren medreselerin kapatılması laiklik; eğitim ile ilgili düzenlemeler inkılapçılık olur.
Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili bir düzenleme söz konusu değildir. Doğru cevap B olur.
Parçadaki bilgilerde çok partili hayata geçilmesinin nedenleri arasında İktidar Partisinin yönetiminden
memnuniyetsiz olanların bulunması belirtilmediği için doğru cevap D olur.
Fransa’nın sömürge topraklarından çekilmesi ile ortaya çıkan mesele Hatay Meselesidir.II. Dünya Savaşı
öncesi güvenliğinden endişe edilen bölgeler Boğazlar olduğu için gündeme gelen konu Boğazlar Meselesidir.
Yani Doğru cevap B olur.
Metindeki bilgilere bakılarak ülkemizde iktidar değişikiliği olduğuna dair bilgilere rastlanmazken diğer
öncüllerdeki yargılara ulaşılır. Bu nedenle doğru cevap B olur.

18. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
1. Soru:

2. Soru:
3. Soru:
4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:

Selanik şehrinin; Avrupa devletleri ile demiryolu bağlantısının olması ve farklı medeniyetlerin buluşma
noktasında yer alması coğrafi konum olarak kentin kültürel etkileşime açık olduğunu gösterir.
Farklı bölgelerinde askeri okullar bulunması ise ordunun ihtiyacına yönelik eğitim kurumlarının varlığını
kanıtlamaktadır. Doğru cevap D olur.
İtilaf Devletleri donanması denizde ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarıp kara
muhaberelerini başlatması savaş yönteminde değişiklik yaptığını kanıtlamaktadır. Doğru cevap C olur.
Açıklamayı okuduğumuzda Osmanlı Devleti kaybedilen topraklarını geri almak ve Alman ordusuna ve askeri
gücüne güvenerek savaşa girmeye karar vermiştir. I ve III öncüllerine ulaşılabilir. Doğru cevap B olur.
Kapitülasyonların kaldırılması ve Duyunu Umumiye’nin kaldırılmasındaki amaç ekonomik bağımsızlığı
sağlamak ve ulusal kalkınma önündeki engelleri kaldırmaktır. Doğru cevap C olur.
TBMM, İstiklal Mahkemelerini kurarak yargı yetkisini kullanmıştır. Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal Atatürk, açıklamasında “ufkun ötesi’’ sözü ile geleceği ve gelişen olayları okuyabilmenin
önemini vurgulamıştır. Doğru cevap C olur.
İtalyanların önce çekilmeye başlanması sonra Anadolu’dan tamamen çekilmesi Anadolu topraklarını aşama
aşama boşalttığını kanıtlamaktadır. Doğru cevap D olur.

8. Soru:

Verilen açıklamada Mustafa Kemal‘’ Sathı müdafaa vardır’’ sözü ile vatanın bütünlüğünü vurgulamıştır.
Doğru cevap C olur.

9. Soru:

Mustafa Kemal: 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü İzmir’de kendisine karşı yapılan Suikast
Girişimi'nden sonra söylemiştir. Doğru cevap A olur.
Türkiye halkı milli hâkimiyetini hiçbir şeye feda etmez. (Milli bağımsızlık)
Türkiye halkı, kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi ürettir. (Yerli üretim)
Türkiye halkı, bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun bilincindedir. (Yeraltı kaynakları) Doğru cevap D olur.

10. Soru:

1. Soru:
2. Soru:
3. Soru:
4. Soru:

5. Soru:
6. Soru:

7. Soru:
8. Soru:
9. Soru:
10. Soru:

19. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
Mustafa Kemal Bulgaristanda görev yaptığı ken Sofya’dır. İlk askeri başarısı ise Trablusgarptır. Osmanlı
ordusunun temsilen gittiği yer Picarde’dir. Doğru cevap C olur.
Kutsal toprakların savunulması için savaştığımız cephe Hicaz-Yemen iken cephdeki komutanın adı Fahreddin
Paşa’dır. Doğru cevap A olur.
İnkılaplar arasında ordunun siyaset üzerindeki etkisini ortadan kaldırmayı inkılap Erkan-ı Harbiye Vekâletinin
kaldırılması olduğunda doğru cevap B olur.
Yönetim sisteminin değişeceği işaret edilen madde B seçeneğindedir. Tam bağımsızlık vurgusu yapılan madde
C seçeneğindedir. Osmanlı Hükümetinin denetim altına alınmak istendiğine D seçeneğindeki madde ile ulaşılır.
A seçeneği sorunun üstündeki bilgiler ile eşleştirilemeyeceği için doğru cevap A olur.
Metindeki bilgiler bütün öncüllerde yer alan bilgilere ulaşılmasını sağlar. Bu nedenle doğru cevap B olur.
Sorunun üstğündeki metindeki maddelere bakılarak Yunanistanın tazminat ödemeyi kabul ederek savaşın
sorumlululuğunu kabul ettiğine, kapitülasyonların kaldırılması ile ekonomik bağımsızlık ile ilgili önemli bir adım
atıldığına, Boğazlar Komisyonun varlığının Boğazlardaki hakimiyetimize zarar verdğine, Azınlık sorunu
çözülerek bu konuyu kullanarak iç işlerimize müdahalenin önlendiğine ulaşılır. Doğru cevap I-II-III-IV olur.
Doğru cevap C olur.
Sosyal Devlet anlayışları tüm vatandaşları kapsayan bir anlayış olduğundan III. öncül doğru olarak kabul
edilemez. Doğru cevap D olur.
I. Şeyh Sait İsyanı ; III. Mustafa Kemal’e suikast girişimi; IV. Menemen (Kubilay) Olayı; V. 15 Temmuz Olayı
cumhuriyete ve onun deerlerine yönelik yıkıcı girişimlerdir. Bu nedenle doğru cevap D olur.
MustafA Kemal Hatay konusunda çekingen bir politika izlemez.Tam aksine Hatay’ı Anavatana katmak için her
fırsatı değerlendirir. Diğer öncüllerdeki bilgiler doğru iken I. öncül yanlış bir bilgidir. Doğru cevap B olur.
Bilgiler incelendiğinde Atatürk’ün vefatı ile ilgili haberlerin sadece Avrupa basınında yer aldığı ifadesinin doğru
olmadığı anlaşılır. Doğru cevap C olur.

20. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
1. Soru:
2. Soru:
3. Soru:
4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:

7. Soru:

8. Soru:

Azınlıklar Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlerdir. Selanik kentinin çok uluslu ve çok kültürlü
yapısı Mustafa Kemal'e fikir zenginliği milli bilinç ve ufkunun gelişmesini sağlamıştır. Fakat Mustafa Kemal
azınlıklara hiçbir zaman karşı olmamıştır. Doğru cevap D olur.
Mustafa Kemal'in, Sakarya Savaşı öncesi Başkomutanlık yasası ile yasama, yürütme ve yargı yetkilerini
kendinde toplaması güçler ayrılığı ve demokrasiye aykırıdır. Buna göre II ve III öncüllerine ulaşılabilir. Doğru
cevap B olur.
Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti döneminde
Türk yiğitlerinin bağladıkları bez parçasının benzerini bağlaması onun milli değerleri ve kültürel unsurları
önemsediğini kanıtlamaktadır. Doğru Cevap B olur.
Mustafa Kemal'in kullandığı ifadede geçen ‘’makus talih’’ şans durumunun kötüleşmesi anlamına
gelmektedir. Doğru cevap B olur.
Verilen açıklamada Mustafa Kemal'in farklı yerlerde görev aldığı ve aktif bir siyasi yaşamın onun gelişime
katkı sağladığından bahsetmiştir. Fakat tüm yaşamı boyunca sadece askeri alana yoğunlaştır diye bir ifade
yoktur. Doğru cevap C olur.
Öğrenim çağına gelen Mustafa'nın hangi okula gideceği konusunda annesi ile babası arasında anlaşmazlık
çıkması ve gidecek okul konusunda kendi aralarında konuşmaları çocuklarının eğitim ve öğretim hayatını
önemsediklerini göstermektedir.
Doğru cevap D olur.
Mustafa Kemal: ‘’Ben bir elime silahımı, bir elime de Türk bayrağını alıp
Elma Dağı’na çıkacağım. Burada tek başıma son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım. Sonra da bu
mukaddes bayrağı göğsüme sarıp şehit olacağım. Bu bayrak kanımı sindire sindire emerken, ben de
milletim uğuna hayata veda edeceğim.'' diyerek vatanseverliğini ve kararlılığını özellikle yansıtmaktadır.
Doğru cevap A olur.
Verilen açıklamada anahtar kelime ''ilerlemektir'' sözcüğüdür. İlerlemek yenileşme Atatürk'ün inkılapçılık
ilkesi ile ilgilidir. Doğru cevap C olur.

9. Soru:

Misak-ı milli’nin verilen maddesinde uluslararası ilişkilerde bağımsız devlet anlayışı ve eşitlik prensibinin
önemi vurgulanmıştır. Doğru cevap A olur.

10. Soru:

 Liberal ekonomik modeli savundu. (İktisadi)
 Tek dereceli seçim sistemini savundu. (siyasi)
 Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır. (Siyasi-Dini )
Eğitim ile ilgili ise bilgi verilmemiştir. Doğru cevap D olur.

1. Soru:

2. Soru:

3. Soru:
4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:
8. Soru:

9. Soru:
10. Soru

21. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
Mustafa Kemal yabancı dil bilip yabancı dergi ve gazete okuyor olmas; dünyada olup bitenden haberdar
olmasını sağlar. Resmi görevlerle birçok kez Avrupa’da bulunması; Batıyı yakından tanıma ve gözlemlemesini
sağlar. Görevleri sırasında halkın ve devletin durumu yakından görmesi içinde bulunulan zor durumu fark
etmesine neden olur. Cevap C olur.
Osmanlının hiçbir ülkeyi desteklememesi tarafsızlığını gösterir. Boğazları kapaması başkernti koruma
amacından ileri gelir. Seferberlik ilan etmesi savaşa hazır olmak içindir. Kapitülasyonlaru kaldırarak ise
ekonomik baskıdan kurtulmak istemektedir. Doğru cevap A olur.
Metinde Anadolu’dan göç ettirilen Ermeniler ile ilgili bir sayı verilmediği için D seçeneğindeki bilgiye ulaşılamaz.
Doğru cevap D olur.
Mustafa Kemal’e, Gazi Unvanı ve Mareşal rütbesi Sakarya Savaşı sonucunda verilmiştir. Doğru cevap A olur.
Kurtuluş Savaşında halk ile ordunun dayanışmasının en güzel örneği Tekâlif-i Milliye Emirlerinin uygulanması
olduğunda doğru cevap B olur.
Bilgiler raasında Milli Mücadele yıllarında yaşanan zorluklardan bahsedilmediği için IV. Öncül yanlıştır. Diğer
öncüllerdeki bilgiler doğru olduğu için doğru cevap A olur.
Kutucukta verieln bilgiler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına ait olduğundan doğru cevap C olur.
a. Milli egemenlik – Demokrasi = Cumhuriyet
b. Ortak dil - Ortak kültür
= Milliyetçilik
c. Eşitlik – Adalet
= Halkçılık
d. Ekonomi – Sermaye
= Devletçilik
e. Akılcılık – Din Hürriyeti
= Laiklik
f. Çağdaşlaşma – Dinamiklik = İnkılapçılık
Doğru cevap B olur.
Bilgilere bakıldığında tüm öncüllerdeki yargılara ulaşılabildiği görülür. Bu nedenle doğru cevap A olur.
Türkiye’nin NATO’ya üye olması 1952 yılında olmuştur. Diğer gelişmeler ise Atatürk Döneminde
gerçekleşmiştir. Doğru cevap D olur.

22. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
1. Soru:

2. Soru:
3. Soru:
4. Soru:

5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:

8. Soru:
9. Soru:
10. Soru:

Mustafa Kemal, askerlikle ilgili derslere büyük ilgisinin yanında matematiğe, edebiyata ve hitabete karşı da
merakı ve eğilimi vardı. İstanbul Harp Okulu’nda ve İstanbul Harp Akademisi’nde veya yer aldığı
ortamlarda düşüncelerini cesaretle ifade eden bir şahıs olarak çevresinde tanınmıştır.
Bu durum Mustafa Kemal'e askeri, sosyal ve kültürel alanda katkı sağlamıştır. Doğru cevap A olur.
İngiltere Eski Büyükelçisi konuşması ile Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü olayları okuma becerisini
övmüştür. Fakat Mustafa Kemal ile aynı siyasi görüşe sahip olduğunu belirtmemiştir.
Doğru cevap B olur.
Yeni Türk devletinde 1934’te çıkarılan kanunla soyadı alma işlemlerinin düzenlenmesinde milli bir kimlik ve
sosyal alanda eşitliği sağlama amaçlanmıştır. Fakat Soyadı kanunu ile din birliğini sağlama ve milli iradeye
sahip çıkma vurgulamamıştır. Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal 28-29 Mayıs 1919 da Havza
Genelgesiyle: ‘Büyük ve heyecanlı mitingler düzenlenecek ve işgaller protesto edilecek.’’ diyerek halk
arasında ulusal bilincin uyanmasını hedeflemiştir.
Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal, yukarıdaki konuşmasında ‘’karşıdakiler’’ diyerek İtilaf devletlerini kastetmiştir.
Doğru cevap D olur.
Kurtuluş Savaşı'nda bazı zararlı cemiyetlerin halifeliği saltanatı veya manda sistemini savunmaları Türk
toplumunda bazı kesimlerce milli egemenlik ve milli bağımsızlığın tam olarak kavranamadığını
göstermektedir. Doğru cevap D olur.
Mustafa Kemal açıklamasında Ankara’nın başkent olmasının tarihsel birikimini vurgulamıştır. Özellikle
‘’Ben Ankara’yı coğrafya kitabından çok tarihten cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Gerçekten Selçuklu
yönetiminin parçalanması üzerine
Anadolu’da kurulan küçük hâkimiyetlerin adlarını okurken çeşitli beylikler arasında bir de Ankara
Cumhuriyeti’ni görmüştüm ifadesi bu durumu kanıtlamaktadır. Doğru cevap A olur.
Moskova antlaşmasının yukarıdaki maddelerine bakarak anlaşmanın itilaf devletleri tarafından tepki ile
karşılandığı sonucuna ulaşılamaz. Diğer tüm ifadeler verilen maddelere göre doğrudur. Doğru cevap C
olur.
Verilen açıklamada II. Dünya Savaşı’nın ülkemizdeki milli egemenlik anlayışına etkisi ile ilgili herhangi bir
bilgi verilmemiştir. Doğru cevap B olur.
Metnin bütünü okunduğunda Tekalif-i milliye Emirleri’nin Türk ulusu için önemi, milli birlik ve beraberliğe
etkisi vurgulanmaktadır. Doğru cevap A olur.

1. Soru:
2. Soru:

3. Soru:
4. Soru:
5. Soru:

6. Soru:
7. Soru:

8. Soru:
9. Soru:

10. Soru

23. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
Meriç Nehri ile Türk Bulgar sınırı çizildiği için IIIÇ. Öncül yanlış bilgi içerir. Diğer bilgiler doğrudur. Doğru cevap
A olur.
İlk TBMM’de Meclis Hükümeti sistemi bulunur. İzmir’in Yunanistan’a verilmesi kararı Paris Konferasında
alınmıştır. TBMM’nin kararı saltanat makamının kalkacağını gösterir. Boşluklara yazılması beklenmeyen
kavram Londra olduğundan doğru cevap B olur.
Bu soruda amaç-cephe ve sonuç eşleştirmesi B seçeneğinde doğru olarak yapılmıştır. Doğru cevap B olur.
Metinde verieln bilgiler incelendiğinde öncüllede verilenlere ulaşılabildiği görülmektedir. Bu nedenle doğru
cevap B olur.
Nutukun bir çok dile çevrilmesi evrenselliğini gösterir. İçinde yer alan bilgiler bir çok belge ile desteklnemsi
objektifliğini gösterir. Tarihe tanıklık etmesi, bir çok tarihi olaya açıklık getirmesi Tarihi kaynak olma özelliğini
gösterir. Bu sorunun cevabı D olur.
Öncüllerdeki bilgiler arasında sadece III. öncüldeki yanlıştır. Çünkü Batı cephesindeki Kütahya-Eskişehir
Savaşı kaybedilmiştir. Diğer bilgiler doğru olduğu için doğru cevap C olur.
Yarınını inşa için gereken ilham kaynağı ve ışığı geçmişinden almıştır. – Milli Tarih Bilinci
“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” – Ülke bütünlüğü
Toplumsal birlikteik – Milli birlik ve beraberlik
Metinde verilen bilgiler arasında Milli egemenliğe ulaşmamızı sağlayan bir ifade olmadığı için doğru cevap B
olur.
III. öncülde verilen “Türkiye’de yaşanan her olumsuz gelişmenin içinde mutlaka dış güçlerin etkisi olmuştur.”
bilgisi metne bakılarak doğrulanamaz. Diğer bilgiler ise doğrudur. Bu nedenle doğru cevap A olur.
I. Yabancı Okullar
- Fransa
II. Musul Meselesi
- İngiltere
III. Nüfus Mübadelesi - Yunanistan
IV. Hatay Meselesi - Fransa
V. Dış Borçlar
- Fransa
Doğru cevap C olur.
Parçada 1, 3 ve 4 numaralı bölümleri İnsan hakları ihlalleri yaşandığını gösteren bilgiler içerdiğinden doğru
cevap C olur.

24. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
1. Soru
2. Soru
3. Soru

4. Soru
5. Soru

6. Soru
7. Soru
8. Soru
9. Soru
10. Soru

Selanik, kentinin ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan çevre ülkelerden kolayca etkilenmesi coğrafi konumu
ve kültürel çeşitliliği ile ilgilidir. Doğru cevap C olur.
Mustafa Kemal açıklaması ile milli hakimiyetin önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda ülkemizde cumhuriyet
ilan edilmiş ve milli egemenlik gerçekleştirilmiştir. Doğru cevap A olur.
Cumhuriyet döneminde Ülkemizde tarım milli ekonominin temeli kabul edilmiştir. Bu amaçla;
 Aşar vergisi kaldırılarak köylünün iktisadi bakımından rahatlaması sağlandı. (Ekonomi)
 Üretimi artırmak amacıyla tohum ıslah çalışmaları yapıldı.(Ekonomi)
 Ziraat enstitüsü ve Ziraat fakülteleri açıldı. (Eğitim)
Fakat ulaşım ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevap B olur.
Mondros Ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı topraklarında yapılan işgallerle ilgili bazı bilgiler
verilmiştir. Bu bilgilere bakarak Türk halkı işgallere karşı tepkisiz kalmamıştır yargısına ulaşılamaz. Diğer
öncüllere ulaşılabilir. Doğru cevap D olur.
Kazım Karabekir Paşa'nın açıklamalarına bakıldığında Gümrü Antlaşmasının imzalanması Ermenilerle
yapılan siyasi ve diplomatik bir faaliyetler sonucu devletimiz kendini Ermenilere kabul ettirmeyi başarmıştır.
Anlaşma sonrasında iki bin tüfek, üç batarya, on iki adet
dağ topu ve kırk makineli tüfeği Ermenilerden alınması askeri kazanımlardır. Doğru cevap A olur.
I. Modernleşme ve çağdaşlaşma- İnkılâpçılık
II. Demokratik haklarını kullanma-Cumhuriyetçilik
III. Din yerine akıl ve bilimin esas alma-Laiklik Doğru cevap D olur.
Atatürk, 22 Nisan 1935’te, İstanbul’da uluslararası
Kadı Kongresi adıla bir kongrenin toplanmasını sağlaması kadın sorunlarının uluslararası alanda
tartışılmasını sağlamıştır. Doğru cevap B olur.
Amasya Genelgesi yayınlandığında henüz Temsil heyeti kurulmamıştır. Bu yüzden Halime'nin yaptığı yorum
yanlıştır. Diğer öğrencilerin yaptığı yorumlara ulaşılabilir. Doğru cevap D olur.
Mustafa Kemal Onuncu yıl Nutku’da ‘’zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil,
asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir’’ sözü ile çağdaşlık yenileşme ve modernleşmenin
önemini vurgulamıştır. Doğru cevap D olur.
Mustafa Kemal Atatürk eserleri ile;
Medeni Bilgiler ile -Hukuk
Geometri ile -Eğitim
Takımın Muharebe Talimi ve Cumali Ordugahı eserleri ile askeri alana katkı sağlamıştır. Yukarıda verilen
eserlerle ekonomi arasında bağlantı kurulamaz. Doğru cevap A olur.

1. Soru:
2. Soru:

3. Soru:
4. Soru:
5. Soru:
6. Soru:
7. Soru:

8. Soru:
9. Soru:

10. Soru

25. DENEME SINAVI SORU AÇIKLAMALARI
IV. öncülde belirtilen bilgi doğru değildir. Tanzşmat Fermanı ile yönetiminde padişahın etkinliği azalmamıştır.
Bu olay Meşrutiyetin ilanı ile olmuştur. Doğru cevap I-II-III yani C olur.
Bu soruda yer alan 2. maddenin yorumu 3. maddeye aittir. 3. Maddenin yorumuda 2. Maddeye aittir. 1.
Maddenin yorumu ise doğru yapılmıştır. Bu nedenle tablonun doğru olabilmesi için 2. ve 3. Maddelerdeki
yorumların yer değiştirmesi gerekir. Doğru cevap B olur.
İlk boşluk tehcir, ikinci boşluk Brest Litovsk, üçüncü boşluk Kafkasya; dördüncü boşluk Turancılık olur. Doğru
cevap B olur.
Ziya Gökalp şiirin bu satırlarında kişisel hakimiyete karşı çıktığı gibi milli egemenlik anlayışını destekler ve
saltanatı eleştirir. Bu nedenle doğru cevap D olur.
Bu metinde Mustafa Kemal daha çok taarruza niçin geçilmediği konusundaki eleştirilere cevap verir. Onun
başkomutanlığına itiraz edildiği ile ilgili bir bilgiye metinde yer verilmemiştir. Bu nedenle doğru cevap B olur.
Ermeniler ile yapılan silahlı mücadeleye ara verilmesi değil mücadelenin tamamen sona erdirildiği ifade
edildiğinden sorunun doğru cevabı A olur.
İzmir İktisat Kongresi yurt dışından alınan ürünler eğer ülkemizde üretilebiliyorsa bu üretimin yapılmasını
savunur. III. öncüldeki gibi “Yurt dışından hiçbir ürünün alınmaması istenmemesi söz konusu değildir. Cevap
I-II-IV yani A olur.
Şeyh Sait İsyanı cumhuriyete yönelik bir girişim olduğu için A seçeneğindeki bilgiye ulaşılamaz. Soru hangi
bilgiye ulaşılamayacağını sorduğu için doğru cevap A olur.
Haritaya bakılarak ekonomik bağımszılıkla ilgili bir çıkarımyapılmaz. Onun için II. Öncül yanlış olur. Sevrde
kurulan Boğazlar Komisyonu Lozanda devam ettiği için I. Öncül doğru olur. Haritaya bakıldığında Sevrde farklı
ülkelere verilen toprajklarda Lozanda Türkiyeye bırakılmıştır. Bu nedenle III. Öncülde doğru olur. Günümüzde
Türkiye hakşmiyetinde olan Hatay ve Boğazlar bölgesi iki anlaşma sonucunda oluşan haritalarda sınırlarımız
dışında bırakıldığından IV. Öncül doğru olur. Bu nedenle doğru cevap C olur.
Attaürk ile ilgili kaleme alınan bu metindeki ifadeler öncüllerde verilen tüm bilgilere ulaşılmasını sağladığı için
doğru cevap D olur.

