


8.Sınıf

Bir Kahraman Doğuyor

 Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK
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Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı 1
1. Durum: Fransız İhtilâli ve buna bağlı ortaya çı-

kan milliyetçilik akımı, her milletin kendi bağım-
sız devletini kurmasını öngörüyordu.

Olay: 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne bağlı; 
Sırplar, Yunanlar, Romenler ve Karadağlılar ba-
ğımsızlıklarını elde ettiler.

Yukarıda verilen bilgiler birlikte değerlendi-
rildiğinde hangi sonuca ulaşılamaz?

A) Osmanlı içerisindeki azınlıklar, bağımsızlık 
için ayaklanma çıkarmışlardır.

B) Osmanlı Devleti’nde yönetim sistemi değiş-
miştir.

C) Çok uluslu yapıdaki Osmanlı Devleti, milliyet-
çilik fikrinden olumsuz etkilenmiştir.

D) Millîyetçilik akımı ile Osmanlı toprak bütünlü-
ğü bozulmuştur.

2. Sanayi İnkılabı sonucunda, Avrupa’da seri üre-
time geçilmiş ve üretilen mallar diğer ülkelere 
de satılmaya başlanmıştır. Bu durum Osmanlı 
Devleti’ni ham madde ve pazar hâline getirerek 
el tezgahlarının kapanmasına ve işsizliğin hızla 
artmasına neden olmuştur.

Buna göre yaşanan olayların Osmanlı Devle-
ti’nde hangi sonucu ortaya çıkardığı söylene-
mez?

A) Ülke içi huzursuzluk artmıştır.

B) Dışa bağımlılık artmıştır.

C) Yerli sanayi çökmüştür.

D) Dış ticaret gelişmiştir.

3. Avrupa’da gerçekleşen Sanayi İnkılabı ile; kol 
gücünden makine gücüne geçilmiş, tek tek üre-
timden seri üretime geçilmiş ve bu durum üreti-
min artmasına, ham madde ve pazar sorununun 
ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Buna göre Sanayi İnkılabı’nın sonuçları ara-
sında hangisi yer almaz?

A) Özgürlük ve demokrasi kavramları tüm dün-
yaya yayılmıştır.

B) Sömürgecilik yaygınlaşmıştır.

C) Devletler arasındaki ekonomik rekabet art-
mıştır.

D) Avrupalı devletler ekonomik olarak güç ka-
zanmıştır.

4. 1789 Fransız İhtilâli sonrasında ortaya çıkan ve 
daha sonrada tüm dünyaya yayılan; hürriyet, 
adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi, 
eşitlik gibi fikirler Osmanlı Devleti’nde de birçok 
olumlu ve olumsuz etkiye neden olmuştur.

Fransız İhtilali neticesinde ortaya çıkan aşağı-
daki gelişmelerden hangisinin Osmanlı Devle-
ti’ni olumlu şekilde etkilediği söylenebilir?

A) Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi

B) Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıkların ba-
ğımsızlıklarını elde etmesi

C) Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilan edil-
mesi

D) Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulması

5. Osmanlı toplumu birçok ulustan meydana gel-
mekteydi. Bu durum; dil, din, renk, ırk, kültür gibi 
birçok başlıkta farklılıklar yaşanmasına neden 
olmaktaydı. Osmanlı toplumunda kültür birliği 
yoktu ve birçok ulus birlikte yaşamaktaydı.

Buna göre verilen durum Osmanlı toplumun-
da hangi akımın kısa sürede yayılarak değer 
görmesine neden olmuştur?

A) Türkçülük B) Ümmetçilik

C) Millîyetçilik D) Sömürgecilik

6. 19. yüzyılda Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı 
fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni arayış-
lara neden oldu ve bazı fikir akımları ortaya çıktı. 
Bu akımların ortak amacı, devleti içinde bulun-
duğu durumdan kurtarmaktı.

Aşağıda verilenlerden hangisi, paragrafta an-
latılan akımlar arasında yer almaz?

A) Türkçülük B) İnkılapçılık

C) İslamcılık D) Osmanlıcılık

1. ÜNİTE
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8. Sınıf

7. Fransa’da halk; asiller, rahipler, burjuvalar ve 
köylülerden oluşmaktaydı. Burjuvalar ve köylü-
ler, asillerin yeni haklar istemesine ve elde et-
mesine karşı çıkmışlardı. Yani Fransız İhtilali’nin 
en önemli nedeni halkın, sınıflara ayrılmış olma-
sıydı.

Buna göre Fransız İhtilali sonucu ortaya çı-
kan fikirlerden hangisi yukarıda anlatılan du-
rumu destekler?

A) Hürriyet B) Adalet

C) Millîyetçilik D) Eşitlik

8. Osmanlı padişahlarından Abdülmecit dönemin-
de imzalanan ve kabul edilen Tanzimat Fermanı 
ile padişah, hazırlanan kanunlara uyacağına söz 
vermiştir.

Buna göre verilen durumun padişahların ha-
kimiyet anlayışlarında nasıl bir etkiye sahip 
olduğu söylenebilir?

A) Yetkileri kanunlarla sınırlanmıştır.

B) Karar vermede tek yetkili olmuşlardır.

C) Padişahlığın babadan oğula geçmesi sona 
ermiştir.

D) Padişah, Divan başkanı hâline gelmiştir.

9. Fransız İhtilali ile birçok fikir ortaya çıkmıştır. Bu 
fikirlerden biri de milliyetçiliktir. Millîyetçilik fik-
rinden en çok zarar gören devletlerden biri de 
Osmanlı Devleti’dir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik 
fikrinden durumlarından zarar görmesinde;

I. mutlak monarşi ile yönetilmesi,

II. sınırlarının çok geniş olması,

III. çok uluslu bir yapıya sahip olması,

IV. dine dayalı kuralların uygulanması

gibi verilenlerden hangisi etkili olmuştur?

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

10. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı vatandaşı olan 
tüm erkeklerin, ayrım yapmaksızın askerlik gö-
revini yapması zorunlu hale getirilmiş ve askerlik 
süresi beş yılla sınırlandırılmıştır.

Buna göre aşağıda verilen yorumlardan han-
gisi doğrudur?

A) Azınlıklar yeni haklar elde etmiştir.

B) Askerlik vatan görevi olmuştur.

C) Düzenli Orduya geçilmiştir.

D) Azınlıklar Osmanlı vatandaşı sayılmıştır.

11. Tanzimat Fermanı ile;

  • herkesin can ve mal güvenliği sağlanmış,

  • vergiler herkesin gelirine göre alınmış,

  • usulsüz vergi alımları cezalandırılmıştır.

Buna göre aşağıda verilen yorumlardan han-
gisi yapılamaz?

A) Müslüman olmayanlarda yeni haklar elde et-
miştir.

B) Ferman, uygulamaya konulamadan iptal edil-
miştir.

C) Kişi hak ve özgürlüklerinde gelişme yaşan-
mıştır.

D) Ferman içerisinde cezaya dayalı maddelerde 
yer almıştır.

12. Meşrutiyet yönetimi ile Osmanlı yönetim yapı-
sında padişahın yanında bir de Meclis görev 
yapmaya başlamıştır. Kurulan Mebusan Mecli-
sinde azınlıklara da temsil hakkı verilmiştir.

Buna durumun nedenleri arasında aşağıda 
verilenlerden hangisi yer alır?

A) Avrupa’nın desteğini almak

B) Osmanlının parçalanmasını engellemek

C) Herkesin yasalar karşısında eşit olmasını 
sağlamak

D) Yönetimi Balkan devletleri ile birlikte yapmak
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8. Sınıf

Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa 2
1. Mustafa; sevgi, saygı ve dayanışma duyguları-

nın yoğun olduğu bir aile ortamında yetişmiştir. 
Aile hayatına büyük önem veren ve ilk ilhamını 
ailesinden aldığını sık sık dile getiren Mustafa, 
birçok konuşmasında bireylerin yetişmesinde ai-
lenin önemine vurgu yapmıştır.

Parçadaki bilgilere göre Atatürk ile ilgili;

I. Toplumu oluşturan yapıya önem vermekte-
dir.

II. Ailenin birey için çok önemli olduğunu anlat-
maktadır.

III. Ailesinden etkilendiğini dile getirmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

2. Mustafa’nın doğduğu Selânik, önemli bir liman 
şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, 
Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağ-
lanmaktaydı. Bu durum Selânik’in hem Batı ile 
etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kül-
türel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır.

Parçadaki bilgilere göre Mustafa’nın doğdu-
ğu Selânik şehrinin gelişmesi hangisine bağ-
lanmıştır?

A) Doğu ile Batı arasında köprü görevi görme-
sine 

B) Çok uluslu bir yapıya sahip olmasına

C) Denize kıyısı olmasına

D) Mustafa’nın doğduğu şehir olmasına

3. Mustafa’nın fikirlerinin oluşmasında doğup bü-
yüdüğü çevre kadar aldığı eğitimin de etkisi 
vardır. Mustafa birbirinden birçok yönüyle farklı 
şehirlerde eğitim almış, bu şehirlerdeki durum-
lardan istifade ederek tecrübelerini geliştirmiştir.

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa’nın fikir 
hayatıyla ilgili;

I. Yaşadığı şehirlerin etkisi vardır.

II. Eğitim süreci fikir yapısını olgunlaştırmıştır.

III. Okuduğu kitaplardan ve yazarlardan etki-
lenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

4. Mustafa Kemal’in askerlik görevine ilk atan-
dığı Şam’da yakın arkadaşlarıyla birlikte Va-
tan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması hangi 
kişilik özelliğiyle açıklanabilir?

A) Vatanseverliğiyle 

B) Açık sözlülüğüyle

C) Kararlılığıyla 

D) İleri görüşlülüğüyle

5. “Selânik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemiz-
de Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüşti-
yeye devam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. 
Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye heves-
leniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görü-
yordum. Subay olmak için önce askerî rüştiyeye 
girmek gerektiğini anlıyordum…”

Mustafa Kemal’in verilen anısına bakılarak 
asker olmayı istemesinde;

I. komşusundan,

II. çevresinden,

III. öğretmenlerinden

durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu 
söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) II ve III.
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8. Sınıf

6. “Manastır Askerî İdadisinde Fransızcada geri 
idim. Öğretmen benimle çok ilgilenmiyor sade-
ce bana uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar 
çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm 
aradım. İki, üç ay gizlice Frerler Okulunun özel 
sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla 
Fransızca öğrendim…”

Mustafa Kemal’in verilen anısına bakılarak;

I. eksiklerini tamamlamaya çalıştığı,

II. başarısızlığa hayatında yer vermediği,

III. çözüm üretme yeteneğinin gelişmiş olduğu

durumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

7. “Ben düşündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi 
söylerim. Aynı zamanda gerekli olmayan bir sırrı 
kalbimde taşımak kudretinde olmayan bir ada-
mım. Çünkü ben halk adamıyım. Ben düşündük-
lerimi daima halkın önünde söylemeliyim.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözünden, aşa-
ğıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşı-
labilir?

A) İdealisttir B) Gerçekçidir

C) Açık sözlüdür D) Yaratıcıdır

8. Mustafa Kemal Paşa mücadeleye 
atılmasaydı bu ülke kurtulamazdı. 

Anadolu’nun tehlikeye düşen 
yerlerinde; batıda, doğuda ve güneyde 
başlayan ve bir yurtsever düşüncenin 
ürünü olan zayıf direniş hareketleri, 

Mustafa Kemal Paşa tarafından 
birleştirilmeseydi her biri ayrı ayrı 

bastırılabilirdi.

Rauf Orbay’ın sözü Mustafa Kemal’in hangi 
kişilik özelliğine örnek teşkil etmektedir?

A) İnkılapçılığı B) Birleştiriciliği

C)İleri görüşlülüğü D) Açık sözlülüğü

9.  

Geldikleri gibi giderler.

Atatürk’ün İstanbul’da İngiliz donanmasını 
gördüğünde onları kastederek söylediği bu 
sözü onun hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?

A) Yöneticiliği B) Kararlılığı

C) İdealistliği D) Rehberliği

10. “Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan 
varmak arzu edilmekle beraber yolun kabul edi-
lebilir, mantıklı ve özellikle bilimsel olması şart-
tır.”

Atatürk’ün bu sözleri, onun hangi özelliğini 
vurgular?

A) Yöneticiliğini

B) Vatanseverliliğini

C) Akılcılığını

D) İleri görüşlülüğünü

11. I. Mahalle Mektebi

II. Selânik Askerî Rüştiyesi

III. Selânik Mülkiye Rüştiyesi

IV. Manastır Askerî İdadisi

Yukarıda Atatürk’ün okuduğu okullar veril-
miştir. Bu okullardan hangi ikisi yer değişti-
rirse doğru sıralama sağlanmış olur?

A) I ve II. B) I ve IV.

C) II ve III. D) III ve IV.
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Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur 3
1. 1911’de Trablusgarp Savaşı başladığında Os-

manlı Devleti, bölgeyi İtalya’ya karşı savunmada 
çaresiz kalmıştır. Bu durum karşısında Mustafa 
Kemal gönüllü olarak bölgeye giderek Derne ve 
Tobruk’taki halkı düşmana karşı örgütlemiştir.

Bu durum onun;

I. vatanseverlik,

II. liderlik,

III. barışçılık

özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu 
kanıtlar?

A) I ve II. B) I ve III.

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

2. “Ben askerî dehâ filan bilmiyorum. Herhangi bir 
zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şu-
dur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet 
karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar 
vermek.”

Yukarıdaki söz, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A) İleri görüşlü B) Çok cepheli

C) Gerçekçi ve yönetici D) Kararlı ve idealist

3. Samimi olarak bu memleketin, bu milletin
menfaatine yapılacak bir iş olsun ve ben
onu göz önüne almayayım; bu mümkün
değildir. Yalnız işin gerçekten millete
menfaati olmalı ve teklifin samimi olarak
yapıldığına ben inanmalıyım.

 Bu sözler Atatürk’ün hangi yönünü ortaya 
koymaktadır?

A) Yöneticiliğini B) Bilimselliğini

C) Millet sevgisini D) İleri görüşlülüğünü

4. Türk - Yunan  Savaşı’nın çıktığı 1897 yılında 
öğrenci olan Mustafa Kemal o günleri anlatırken 
“Gençliğimin en heyecanlı günlerini yaşadım. 
Küçük yaşıma bakmayarak gönüllüler arasına 

katılmak istiyordum.” demiştir.

Bu bilgi, Mustafa Kemal’in hangi kişisel özel-
liğini vurgulamıştır?

A) Liderliğini

B) İleri görüşlülüğünü

C) Vatanseverliğini

D) Açık yürekli olduğunu

5. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini geçirdiği 
Selânik’te çeşitli din ve milliyetten insanlar ya-
şamaktaydı. Farklı dillerde gazete ve dergiler 
yayınlanmaktaydı.

Bu bilgilere bakarak Selânik’le ilgili; 

I. Çok uluslu yapıdadır.

II. Kültürel hayat zengindir.

III. Gelişmiş bir ekonomik hayat vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

6. I. Milletin çıkarlarını üstün tutan

II. İyi bir komutan

III. Vatan ve millet sevgisine sahip

Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal’in 
gönüllü olarak bölgeye gitmesi ve düşmana 
karşı savaşması, onun verilen özelliklerden  
hangilerine sahip olduğunu kanıtlar?

A) Yalnız I. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. Sınıf

7. Mustafa Kemal’in ailesi Rumeli’nin fethi sırasın-
da Anadolu’dan Rumeli’ye getirilen Türk boyları-
na mensuptur.

Aşağıda verilen kişilerden hangisi Mustafa 
Kemal’in aile üyelerinden biri değildir?

A) Zübeyde Hanım B) Kasım Efendi

C) Ali Rıza Efendi D) Makbule Hanım

8. Mustafa, eğitim hayatına Mahalle Mektebinde 
başlamış, kısa süre sonrada Şemsi Efendi Mek-
tebine geçmiştir. Mezun olduktan sonra önce 
Selânik Mülkiye Rüştiyesine ardından da Selâ-
nik Askeri Rüştiyesine gitmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in okuduğu diğer 
okullar arasında hangisi yoktur?

A) İstanbul Harp Okulu

B) Manastır Askerî İdadisi

C) Sofya Askerî İdadisi

D) İstanbul Harp Akademisi

9. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Mustafa Kemal 
askerlik mesleğine ilişkin kitapların yanı sıra çe-
şitli alanlarla ilgili kitaplarda yazmıştır.

Aşağıda verilen eserlerden hangisi Mustafa 
Kemal’in “Tarih” alanı ile ilgilidir?

A) Geometri Klavuzu

B) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

C) Nutuk

D) Bölüğün Muharebe Talimi

10. Yurdunu herşeyden üstün tutan Atatürk, mensu-
bu olduğu Türk milletini de sonsuz bir aşkla sev-
miştir. Sahip olduğu mal varlıklarını milletine ba-
ğışlamıştır. Hayatı boyunca yurdunu, dünyanın 
en gelişmiş ve en çağdaş memleketleri düzeyine 
ulaştırmak için mücadele etmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik 
özelliği üzerinde durulmuştur?

A) İleri görüşlülüğü

B) Sabırlı ve disiplinli oluşu

C) Yöneticiliği

D) Vatanseverliği

11. Atatürk’ü her alanda başarıya ulaştıran özellik-
lerinden biri de hiçbir konuda aceleci davranma-
ması, önce düşünmesi, tartışması, araştırması 
ve ondan sonra kararını vererek bu kararları uy-
gulamaya koymasıydı.

Buna göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik 
özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Sabırlı ve disiplinli olması

B) Çok yönlü olması

C) İnkılapçı olması

D) Sanatseverliği

12. Atatürk, Türk milletini çağdaş medeniyetler dü-
zeyinin üzerine çıkaracak bir zihniyet çabası içe-
risindeydi. Onun yaptığı inkılapların amacı mo-
dern bir devlet ve çağdaş bir toplum meydana 
getirmekti.

Buna göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik 
özelliği üzerinde durulmuştur?

A) İdealistliği

B) İnkılapçılığı

C) Mantıklılığı

D) Yöneticiliği
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Adım Adım Liderliğe 4
1. 

Türk milletinin yürütmekte olduğu ve 
uygarlık yolunda elinde ve kafasında 

tuttuğu meşale, müspet ilimdir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi-
nin önemini vurgulamıştır?

A) Özgürlüğün varlığının

B) Akılcılık ve bilimselliğin

C) Millî egemenliğin

D) Yurtta barışın

2. Mustafa Kemal Atatürk, gençlik yıllarından iti-
baren ülkenin meseleleri ile ilgilenmiştir. Bu 
konulardaki görüş ve düşüncelerini kafasında 
oluştururken olaylardan ve okuduğu kitaplardan 
yararlanmıştır. Yaşamı boyunca okumayı bırak-
mamış bunu alışkanlık hâline getirmiştir.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Okumak, hayatının bir parçasıdır.

B) Ülke sorunlarına karşı duyarlıdır.

C) Sorunların çözümünde okuduğu kitaplardan 
yararlanmıştır.

D) Her alanda Batı’yı örnek almıştır.

3. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinde 
okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık 
Kemal’i ve eserlerinde Türklük kavramını öne 
çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’u tanıdı. Bu 
dönemde Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu 
eserler sayesinde fikir hayatı şekillendi.

Paragrafta verilenler dikkate alındığında aşa-
ğıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir 
hayatında etkisini göstermiştir?

A) İnkılapçılık  B) Millîyetçilik

C) Akılcılık D) Barışçılık

4. Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Ke-
mal’in etkilendiği ve uygulamaya koyduğu 
fikir akımı olduğu söylenebilir?

A) Turancılık B) Osmanlıcılık

C) İslamcılık D) Türkçülük

5. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün fikir 
hayatının oluşmasında ve olgunlaşmasında 
etkili olduğu söylenemez?

A) Tarihî olayları yakından takip etmesinin

B) Türkiye’de çok partili siyasi yaşamın başla-
masının

C) Fransız İhtilali’nden sonra yaygınlaşan de-
mokrasi ve hürriyet fikirlerinin

D) Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sosyal 
ve ekonomik durumun

6. Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü Balkanlarda 
Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bir arada 
yaşamaktaydılar.

Buna göre Balkanlar ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Kültürel etkileşime kapalı olduğu

B) Ticari faaliyetlerde Rumların etkili olduğu

C) Askerî faaliyetlerin dini olumsuz etkilediği

D) Farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı

7. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı yıllar, siya-
si açıdan iç karışıklıkların yaşandığı, Osmanlı 
Devleti’nin hızla parçalanma dönemine girdiği, 
yoğun savaşların yapıldığı dönemdir.

Bu durum Mustafa Kemal’e nasıl bir etki yap-
mış olabilir?

A) İttihat ve Terakki Cemiyetine katılmasına se-
bep olmuştur.

B) Demokrasi alanındaki fikirlerini geliştirmiştir.

C) Laik düşünceye sahip olmasını sağlamıştır.

D) Zorlukların üstesinden gelme ve cesaret duy-
gusu kazandırmıştır.
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8. Aşağıdaki düşünce adamlarından hangisi 
Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında etkili 
olmamıştır?

A)  B) 

        Mehmet Akif                        Ziya Gökalp

C)  D) 

                Namık Kemal                            Tevfik Fikret

9. Mustafa Kemal’in doğduğu şehir Selânik önemli 
bir liman şehri olması nedeniyle birçok yaban-
cı tüccar tarafından ziyaret ediliyordu. Avrupa 
içlerine ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan 
şehirde Avrupa’da basılan birçok esere kolayca 
ulaşılabiliyordu.

Selânik şehrine ait bu özellikler ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürel etkileşime açıktır.

B) Ekonomik faaliyetler canlıdır.

C) Ulaşım imkanları çeşitlidir.

D) Din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır.

10. Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi 
onun bilime verdiği önemi gösterir?

A) “Ya istiklal, ya ölüm!”

B) “Türklüğün yabancı mandasına tahammülü 
yoktur.”

C) “Akıl ve mantığın hâlledemeyeceği mesele 
yoktur.”

D) “Hattı müdaafa yoktur, sathı müdafaa vardır. 
O satıh bütün vatandır.”

11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in 
düşünce hayatını etkileyen fikir adamların-
dan biri değildir?

A) Mehmet Emin Yurdakul  

B) Ziya Gökalp

C) Orhan Kemal  

D) Namık Kemal

12. Mustafa Kemal’in öğrenim, gençlik ve askerlik 

hayatı Osmanlı Devleti’nin en fazla sorun yaşa-

dığı dönemde geçmiştir.

Mustafa Kemal’in bu dönemde yaşaması 
onun en fazla hangi yönünü geliştirmiştir? 

A) Siyasi düşüncelerini

B) İleri görüşlülüğünü

C) Bilimselliğini

D) Vatanseverliğini

13. Selânik, Rumeli’de bulunan bir Osmanlı kenti idi. 

Limanıyla Ege Denizi’ne açılan bu şehir Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa ile olan ticaretinde önemli bir 

konuma sahipti. Birçok şehre demir yolu bağlan-

tısı bulunmaktaydı.

Buna göre Selânik şehri ile ilgili verilen bilgi-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ulaşım ağının gelişmiş olduğuna

B) Ticari açıdan gelişmiş olduğuna

C) Önemli bir liman şehri olduğuna

D) Osmanlıya katılmak istenen bir şehir olduğuna
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1
A. Aşağıda verilen ifadelerin karşılarındaki kutucuklara doğru ise (✓) işareti, yanlış ise (✘) işareti koyu-

nuz.

1. Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği dönemde eğitim birliği sağlanamamıştır. ❐ 
2. Mustafa Kemal, 31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusu’nu yönetmiştir. ❐ 
3. Öğrenim hayatı boyunca okuduğu eserler Mustafa Kemal’e gerçekçi, akılcı ve bilimsel bir 

düşünce yapısı kazandırmıştır. ❐
4. İslamcılık, Osmanlı Devleti’nde yaşayan herkesin din farkı gözetilmeksizin eşit tutulması 

fikriydi. ❐ 
5. Atatürk’ün yenilikler yapması ve Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmaya 

yönelik çabalar göstermesi “İnkılapçılığını” gösterir. ❐

B. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız.

1. .............................................. Savaşı, 1911’de İtalya’nın Osmanlı Devletine açtığı ve On İki Ada’yı kaybet-

memize  sebep olan savaştır.

2. Mustafa Kemal 1923 yılında .............................................. Hanım ile evlenmiştir.

3. Mustafa Kemal savaş alanlarındaki ilk başarısını .............................................. ile kazanmıştır.

4. Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam’da arkadaşlarıyla .............................................. Cemiyetini kurmuş-

tur.

5. Mustafa Kemal ..............................................  akımından etkilenerek milliyetçilik ve vatan sevgi duyguları 

gelişmiştir.

C. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Mustafa Kemal’in yaşadığı Selânik, Manastır, İstanbul ve Sofya onun fikir hayatına ne gibi katkılar sağla-

mıştır?

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

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

2. Türk tarihinde Mustafa Kemal’in iz bıraktığı askerî olaylara örnekler veriniz.

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

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

3. Mustafa Kemal’in okuduğu okulları kronolojik sırayla yazınız.

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

 ....................................................................................................................................................................
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8. Sınıf

D. Aşağıda verilen soruları sırasıyla cevaplayınız. Cevaplardan elde ettiğiniz harfleri şifre kutusuna ya-
zarak etkinliğin şifresini bulunuz.

Mustafa Kemal 
1881 yılında nerede
dünyaya gelmiştir?

ŞİFRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Selânik

Sofya
M
K

Mustafa Kemal’in 
öğrenimini yarım
bıraktığı okulun ismi
nedir?

Mahalle Mektebi

Harp Okulu
U

İ

Kurtuluş Savaşı’nın
anlatıldığı ve Mustafa 
Kemal’in eseri olan
kitabın ismi nedir?

Ateşten Gömlek

Nutuk

T

S

Mustafa Kemal’in 
kız kardeşinin ismi
nedir?

Münevver

Makbule
E

F

Mustafa Kemal’in 
Suriye’de kurduğu
cemiyetin ismi nedir?

Vatan ve Hürriyet

İttihat ve Terakki
A

O

Mustafa Kemal’in
Milliyetçilik fikirlerinden
etkilendiği yazar kimdir?

Namık Kemal

J.J. Russo

T

E

Mustafa Kemal’in 
kılık değiştirerek gittiği
ve halkını örgütlediği
şehrin ismi nedir?
Manastır

Trablusgarp
S

A

Mustafa Kemal’in 
fikir hayatını etkileyen
şehir hangisidir?

İstanbul

Paris
K

R

I. Dünya Savaşı’nda
Mustafa Kemal’in başarı
kazandığı cephe 
hangisidir?

Çanakkale

Makedonya
E

M

Mustafa Kemal’in 
annesinin ismi nedir?

Fatma Hanım

Zübeyde Hanım

İ

L

“Yurtta sulh, cihanda sulh”
sözü, Mustafa Kemal’in
hangi kişilik özelliğini
yansıtmaktadır?

Barışçı

İdealist

A

U

Mustafa Kemal’in
babasının ismi nedir?

Ali Rıza

Tevfik Fikret

M

K
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8. Sınıf

1.  
Trablusgarp

l

Manastır

ll

Sivas Suriye

lll lV

Yukarıda Mustafa Kemal’in çeşitli zamanlarda 
bulunduğu şehirler verilmiştir.

Bu şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in fikrî 
olarak gelişmesine daha çok etki etmiştir?

A) l. B) ll. C) lll. D) lV

2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in 
kurmuş olduğu bir cemiyettir?

A) İttihat ve Terakki B) Hürriyet ve İtilaf

C) Tercümanı Ahval D) Vatan ve Hürriyet

3. 
Sizin başarınız, Cumhuriyet’in başa-
rısı olacaktır. Hiçbir zaman hatrınız-
dan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden
ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve
yüksek karakterli koruyucular ister.

Mustafa Kemal, bu sözleriyle aşağıdakiler-
den hangisine seslenmiştir?

A) Askerlere B) Doktorlara

C) Öğretmenlere D) Sanatçılara

4. Atatürk, eğitimini daha çok hangi alanda yo-
ğunlaştırmıştır?

A) Din B) Siyasi 

C) Ekonomi D) Askerî

5. Balkan Savaşları sonrasında, Osmanlı Hükûmeti 
tamamen İttihat ve Terakki Grubu’nun kontrolü-
ne geçti. Bu sırada Mustafa Kemal, Sofya Askerî 
Ataşesi olarak görevlendirildi. O günlerde Sofya’da 
canlı olan sosyal hayat, üst düzey yetkilileri, danslı 
yemekli etkinliklerde buluşturuyordu. Bu ortamlar-
da bulunan Mustafa Kemal, Avrupa devletlerinin 
temsilcileriyle doğrudan görüşme, fikirlerini pay-
laşma imkânı buldu. Bulgaristan’da kalan Türklerle 
yakından ilgilenerek onların sosyal ve siyasi hakla-
rının yükseltilmesi çalışmalarına katıldı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Mustafa Kemal, Sofya’da elde ettiği bilgileri 
ve görüşlerini Osmanlı Hükûmeti’yle paylaş-
mıştır.

B) Mustafa Kemal askerî görevinin yanı sıra si-
yasi ilişkilerde de bulunmuştur.

C) İttihat ve Terakki Osmanlı yönetiminde söz 
sahibidir.

D) Sofya’daki sosyal ve siyasi çevrenin, Mustafa 
Kemal’in fikir hayatına etkisi olmuştur.

6. Belgrat, Manastır ve İstanbul’a demir yolu ile 
bağlanmış olan Selânik, bir Osmanlı kentiydi. 
Ege denizine kıyısı olan liman şehri Selânik, Os-
manlı ticaretinde önemli bir paya sahipti.

Buna göre Selânik’in Osmanlı Devleti’ne kat-
kısı aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Sosyal B) Siyasi

C) Ekonomik D) Kültürel

7. I. Rusya’nın Balkan devletlerini kışkırtması

II. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri 
almak istemesi

III. Balkan devletlerinin sınırlarını genişletmek 
istemesi

IV. Balkan devletlerinin Türkleri Balkanlardan 
atmak istemesi

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi I. Balkan 
Savaşı’nın nedenleri arasında sayılamaz?

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

1
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8. Sınıf

8. I. Balkan Savaşı neticesinde en çok payı alan 
Bulgaristan’dan toprak almak için saldırıya ge-
çen; Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya 
gibi devletler II. Balkan Savaşı’nın başlamasına 
neden olmuştur. Yaşanan bu karışıklık ve savaş 
ortamından yararlanan Osmanlı Devleti Edirne 
ve Kırklareli’ni geri almayı başarmıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti, Balkan devletlerine ege-
menliğini kabul ettirmiştir.

B) I. Balkan Savaşı’ndan en karlı çıkan Bulga-
ristan olmuştur.

C) Osmanlı Devleti, kaybettiği bazı yerleri geri 
alabilmiştir.

D) II. Balkan Savaşı, Balkan devletlerinin Bulga-
ristan’a cephe alması nedeniyle yaşanmıştır.

9. II. Balkan Savaşı neticesinde Osmanlı Devleti; 
Bulgaristan ile İstanbul, Yunanistan ile Atina an-
laşmalarını imzalamıştır. Ancak savaşa katılan 
diğer devletlerden Romanya ve Karadağ ile bir 
anlaşma imzalanmamıştır.

Verilen durumun nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’nin bu devletleri topraklarına 
katmak istemesi

B) Osmanlı Devleti’nin bu devletleri tanımaması

C) Osmanlı Devleti’nin bu devletlerle sınırının 
bulunmaması

D) Osmanlı Devleti’nin bu savaştan kazançlı bir 
şekilde çıkması

10. “Millî Mücadele’de kazanılan bu zafer ve sağla-
nan başarılar, kahraman askerlerin, subayların, 
komutanların ve Türk milletinin eseridir.”

Atatürk’ün yalnız bu sözüne göre aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Milletine sonuna kadar güvendiği

B) Demokrat ve laik olduğu

C) Amacına ulaşmada engellere takılmadığı

D) Gurura yer vermeyip ulusunu yücelttiği

11. 1911 yılında İtalya’nın Trablusgarp’a girmesi 
sonucunda Mustafa Kemal ve arkadaşları, işgal 
edilen topraklara gizlice giderek burada halkı ör-
gütleyip mücadeleye yönlendirmişlerdir.

Mustafa Kemal’in yaptığı bu çalışma aşağıda-
kilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A) Millîyetçilik akımının yayılmasının önlenmesi

B) Vatan topraklarına olan bağlılık ve vatanın 
korunması

C) İşgalci güçlerle iş birliği yapılması

D) Ordunun siyasete karışmasının önlenmesi

12. 

Mustafa Kemal’in en 
önemli özelliklerinden
biri akla ve bilime 
önem vermesiydi. 
Onun bu özelliği ülke 
ve millet için yaptığı 
her iş ve uygulamada 
açıkça görünür.

----

Mustafa Kemal, ülkede 
bilimin yerleşmesi, 
bilimsel çalışmaların 
yaygınlaşması 
gerektiğini düşünüyordu. 
Bu amaçla bazı 
kurumlar kurdurdu.

Diyagrama, Atatürk’ün sözlerinden yola çıkı-
larak bir başlık verilecek olsa aşağıdakiler-
den hangisini seçmek gerekir?

A) Yurtta barış, dünyada barış

B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir

D) Ya istiklal, ya ölüm
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I. Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler / Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı 1
1. I. Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişme-

lerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı 
ile devletler, bir yerden “ham madde”ve “pazar” 
arayışına yönelirken diğer yandan “sömürgeci-
lik” yarışı hız kazandı. 

Parçadaki bilgilerde I. Dünya Savaşı’na ne-
den olan hangi alandan bahsedilmiştir?

A) Ekonomik B) Askerî

C) Kültürel D) Toplumsal

2. l. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Al-
manya yanında savaşa girmesi, aşağıdakiler-
den hangisine sebep olmuştur?

A) İtalya’nın savaştan çekilmesine

B) Almanya’nın ekonomik yükünün hafiflemesine

C) Sömürgecilik yarışının sona ermesine

D) Savaşın daha geniş bir alana yayılmasına

3. I. Dünya Savaşı’nın;

I. sömürgecilik,
II. ham madde arayışı,
III. silahlanma yarışı

nedenlerinden hangilerinin doğrudan ekono-
mik nedenler arasında olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) II ve III.

4. 18 Ocak 1919’da Paris’te toplanan Barış Konfe-
ransı’nda gündemdeki en ciddi konu, daha önce 
gizli antlaşmalarla İtalya’ya vaadedilen Batı 
Anadolu topraklarının, Yunanistan’a verilmesi 
sorunuydu. İngiltere, Doğu Akdeniz’de güçlü bir 
İtalya yerine Yunanistan’ı tercih etmişti.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti topraklarının İtilaf Devletleri 
tarafından paylaşıldığına

B) İngiltere ile İtalya arasında sömürgecilik mü-
cadelesinin yaşandığına

C) Yunanistan’ın Anadolu’nun batısında toprak 
kazanma fırsatı bulduğuna

D) Paris Barış Konferansı’nda uluslararası so-
runlara çözüm bulunduğuna

5. l. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki nedenlerinden 
hangisi özel nedenlere girmez?

A) Almanya’nın Alsas - Loren’i işgal etmesi

B) Millîyetçilik hareketlerinin etkisi ile ulusların 
kendilerini yönetenlere karşı ayaklanması

C) İtalya’nın Akdeniz’de güçlü olmaya çalışması

D) Rusya’nın Panslavizm’i yaymaya çalışması

6. 1870’li yıllarda siyasi birliğini tamamlayan Al-
manya ve İtalya, sanayilerine ham madde bulma 
amacıyla hem İngiltere’nin sömürgelerine göz 
dikmiş hem de yeni sömürgeler aramaya baş-
lamıştır.

Buna göre I. Dünya Savaşı’nın çıkma neden-
lerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Ekonomik B) Siyasi

C) Sosyal D) Dinî
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