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Öğretmen verdiği bu bilgilerle Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hangi maddesinin yol 
açtığı sorunlardan söz etmiştir?
A)Telgraf ve demir yolu istasyonları İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak.
B)Osmanlı ordusu terhis edilecek, silah ve cephaneye el konulacak.
C)Osmanlı Devleti’ne ait ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde olacak.
D)İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacak.

1-Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliği farklı 
milletlerin bir arada yaşadığı Selanik şehrinde 
geçmiştir. Selanik, limanı ve demir yolu ile 
İstanbul’a, Avrupa’nın önemli şehirlerine 
bağlıydı. Devletin kurtuluşunu meşrutiyet 
yönetiminde arayan Osmanlı aydınları da Selanik 
ve çevresinde örgütlenmişlerdi.

A)Osmanlı ve Batı uygarlığını yakından tanımasını 
B)Fikrî zenginliğinin ve ufkunun gelişmesini
C)Savaş deneyiminin artmasını
D)Ülke sorunlarından genç yaşlarda haberdar olmasını

Buna göre Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkesi’ni imzalamasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)İç politikada sorun yaşamasının
B)Azınlıkların ayaklanma çıkarmalarının
C)Ekonomik bakımdan zor durumda kalmasının
D)İttifak Devletleri arasında kopukluk yaşanmasının

2-Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı başlarında pek yenilgi almamasına rağmen savaşın 
uzamasıyla insan ve malzeme yetersizliği nedeniyle zor durumda kaldı. Bu arada 
müttefiki Bulgaristan’ın teslim olması Makedonya Cephesi’nin çökmesine yol açtı. 
Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avusturya - Macaristan ile bağlantısı kesildi. İttihat ve 
Terakki Partisi hükümetten çekildi. Yeni kurulan hükümet çaresizlik içinde ateşkesi kabul 
etmek zorunda kaldı.

3-Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Anadolu'da asayiş ve güvenlik bozuldu. Devlet 
otoritesi kalmadı. Bir taraftan Rumlar ve Ermeniler çeteler kurup Türk köylerine 
saldırırken diğer taraftan da asker kaçkını eşkıyalar halkı soymaya, can  ve mal 
emniyetini tehdit etmeye başladı. 

Mustafa Kemal’in bir süre Selanik’te yaşaması, 
ona aşağıdaki katkılardan hangisini sağlamış 
olamaz?



Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal ederek ulaşmak istedikleri 

amaçlardan biri olarak gösterilemez?

A)Osmanlı  Devletinin işgallere tepkide bulunmasını önlemek

B)Anadolu’daki işgalleri kolaylaştırmak

C)Wilson İlkeleri’ni uygulamak

D)Osmanlı topraklarını sömürge haline getirmek

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumu ortaya çıkaran nedenlerden birisi olduğu 

savunulabilir?

A)Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulmasının

B)Anadolu’da işgallerin genişlemesinin

C)Misakımillî kararlarının kabul edilmesinin

D)Kuvayı milliye hareketinin başlamasının 

5-23 Haziran 1919 tarihli bir gazetede çıkan haber şu şekildedir:

“Komutanlarımız Amasya’da yurdu kurtarmak için Anadolu’da yeni bir mücadeleye 

atılmanın gerektiğini kabul ettiler.”

4- 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri 61 parçalık bir donanmayla İstanbul'u işgal 

ettiler.

İstanbul’un işgal edilmesiyle, Osmanlı Hükümeti İtilaf Devletleri’nin kontrolüne 

girmiş ve Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir



6-Başkanlığını Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı temsil heyeti 1919 yılının sonlarında 

Ankara’ya gelmiştir. Batı Cephesi’ne yakınlığı, işgal girişimlerine karşı güvenli bir 

konumunun bulunması ve İstanbul’a yakın olması gibi nedenlere bağlı olarak 27 Aralık 

1919’da Ankara’ya gelen temsil heyeti bu şehri kendisine merkez olarak seçmiştir.

Ankara’nın merkez olarak belirlenmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu 

savunulabilir?

A)Coğrafi konumu B)Ticaret yolları

C)İklim koşullarının elverişli olması D)Kalabalık bir nüfusa sahip olması

7- Kurtuluş Savaşı döneminde;

Yunan, Ermeni ve Fransız kuvvetleriyle savaşılması,

Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesi,

İtilaf Devletlerinin, Anadolu’nun değişik bölgelerini işgal etmesi,

TBMM ile Rusya arasında Moskova Antlaşması’nın imzalanması

gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?

A)Millî Mücadelenin uzaması B)TBMM'nin, Rusya’nın desteğini sağlaması

C)Halifeliğin kaldırılması D)Birçok cephede savaşılması

8-İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı’ndan sonra toplanan Londra Konferansı’nda TBMM 

Hükümetine aşağıdaki teklifleri sunmuşlardır:

Doğu Trakya, Yunanlılarda kalacaktır. 

Kapitülasyonlar devam edecektir. -Doğuda bir Ermeni devleti kurulacaktır. 

İzmir ili Türklere geri verilecektir. Ancak şehirde Yunan kuvveti bulunacaktır. Şehre 

Milletler Cemiyeti tarafından Hristiyan bir vali tayin edilecektir.

Bu tekliflerin kabul edilmemesi TBMM’nin Kurtuluş Savaşı ile;

I.Tam bağımsızlığı sağlama,

II.Komşu devletlerle iş birliğini artırma,

III.Misakı millî ile belirlenen amaçlara ulaşma 

hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeyi amaçladığını gösterir?

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



9-Saygıdeğer Hanımlar, Efendiler,

Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına ' hiçbir zorluk karşısında baş eğmeyerek sabırla 

çalışmalarını ve ana babalarına da yavrularının eğitimlerini tamamlamak için her 

fedakârlığa katlanmaktan çekinmemelerini öneririm. Silahıyla olduğu gibi beyniyle de 

mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği gücü ¡kincisinde de 

göstereceğine asla şüphem yoktur.

Atatürk’ün, Kütahya - Eskişehir Savaşları sırasında katıldığı Maarif (Eğitim) Kongresindeki 

konuşmasından bir bölüm okudunuz.

Bu bilgilerden hareketle Atatürk ile ilgili;

I.Bir milletin geleceği üzerinde eğitimin önemli rol oynadığına inanmaktadır.

II.Cahillikle, ilkellikle savaşı düşmanla savaş kadar önemsemektedir.

III.Millî kültürün geliştirilmesine karşıdır.

yorumlarında hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II 

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

10-Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre;

-İstanbul ve Boğazlar TBMM’ye bırakılacak

-Doğru Trakya TBMM Hükümeti'ne devredilecektir.

Buna göre;

I.TBMM Hükümeti, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlarda tam hakimiyet kurmuştur.

II.Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.

III.İtilaf Devletleri yeni bir savaş için hazırlık yapmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) Yalnız III
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