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DİZGİ & TASARIM
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Grak ve Fotoğraf Öğretmeni
Sümeyra ŞENER

SORU HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ

Özlem MUTLU (Tokat 26 Haz ran Ortaokulu)
Fat h ÇETİNKAYA (Tokat Yeş lbağ Ortaokulu)
N hat BAYLA ( Tokat 15 Temmuz Şeh t B rol
Yavuz Ortaokulu)
KAZANIMLAR

Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maar f Kongres
yaparak Türk ye'n n m llî ve çağdaş eğ t m ne verd ğ önem kavrar.
Türk m llet n n m llî b rl k, beraberl k ve dayanışmasının fades olarak
Tekâl f- M ll ye Kararları'nın uygulamalarını nceler.
Türk m llet n n Kurtuluş Savaşı sürec nde elde ett ğ askerî başarılarının
ulusal ve uluslararası etk ler n değerlend r r.
Sakarya Meydan Savaşı'nın ve Büyük Taarruz 'un kazanılmasında
Atatürk'ün rolünü fark eder.
Örnek eser ncelemeler yaparak dönem n toplumsal olaylarının sanat ve
edeb yat üzer ne yansımalarını fark eder.

İNKILAP TARİHİ

8.
SINIF
KAZANIM TESTİ

Bu b lg lere göre aşağıdak lerden hang s ne ulaşılır?
A) Atatürk' e göre cah ll kle savaş düşmanla savaştan
daha öneml d r.
B) Eğ t mde geleneksel yöntemler yer ne modern
yöntemler kullanılması planlanmıştır.
C) Kurtuluş Savaşı'nda öğretmenler n tecrübes nden
faydalanılmak stenm şt r.
D) İt laf Devletler kongrey dağıtmaya çalışınca
ertelenmes gündeme gelm şt r.

2) Başkomutan Mustafa Kemal, ordumuzun ht yaçlarını
karşılamak amacıyla 7-8 Ağustos 1921'de Tekal fM ll ye Em rler adlı kanunu yayınladı. Bu em rler
uygulamak üzere kurulan Tekâl f- M ll ye Kom syonları,
savaş ekonom s ne g ren ve kanunda bel rt len malları
toplayarak kend s ne b ld r len cepheye gönderecek,
ayrıca Kom syon üyeler nden görev n hmal edenler,
vatana hanet suçu şlem ş sayılacak ve ona göre
cezalandırılacaktı.
Parçada ver len b lg ye göre, Tekal f- M ll ye
Em rler n n uygulanmasının c dd yet n ve
gerekl l ğ n en y açıklayan fade aşağıdak lerden
hang s d r?

3) Kütahya - Esk şeh r Savaşları'nın kaybed lmes nden
sonra Başkomutan seç len Mustafa Kemal Paşa
yayınladığı Tekal ﬁ M ll ye Em rler le; her a len n
orduya, b r takım elb se vermes n , bütün s lah ve
cephanen n orduya tesl m ed lmes n , bütün tekn k
elemanların ordu h zmet ne alınmasını, halkın el ndek
ulaşım araçları le aylık 100 km asker ulaşım
yapılmasını stem şt r.M llet m z, ordunun ht yaçlarını
karşılamak ç n h çb r özver den kaçınmayarak Tekal ﬁ
M ll ye em rler n harﬁyen yer ne get rm şt r.
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1) Kütahya-Esk şeh r savaşlarının devam ett ğ sırada,
Mustafa Kemal, Öğretmenler Derneğ n n düzenled ğ
Eğ t m Kongres ç n Ankara'ya gelm şt r. Atatürk'e
“Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan b r sırada böyle b r
toplantı s ze ayak bağı olab l r. Uygun görürsen z
erteleyel m” den lmes ne rağmen “Cah ll kle, lkell kle
savaş, düşmanla savaştan daha az öneml değ ld r.
Toplantıya katılacağım ve konuşacağım.” dem şt r.
Kongre'n n açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal,
toplantıya katılan 180'den fazla kadın ve erkek
öğretmen n her b r yle b reb r sohbet etm şt r. Kongrede
Mustafa Kemal, bugün eğ t m ç n harcanan çabaların,
gelecektek eğ t m n temeller n n atmaya yetmeyeceğ n
gerekl vasıtalara sah p oluncaya kadar geçecek olan
devrede t na le ç z lm ş b r eğ t m programı uygulanıp,
eğ t m örgütünün en ver ml şek lde çalıştırılacağını
bel rtm şt r.
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A) Görev n hmal eden kom syon üyeler n n vatana
hanet suçuyla cezalandırılması
B) Kanunda bel rt len malların toplanıp b r an önce
cepheye gönder lmes
C) Tekal f- M ll ye Kom syonlarının kurulması
D) Kanunun Atatürk tarafından yayınlanması
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Buna göre:
I- M llet m z bağımsızlığına düşkündür.
II- Atatürk yargı yetk s n kullanmıştır.
III- Halkın mücadeleye topyekün destek vermes
stenm şt r.
IV- Kuva-y M ll ye'den düzenl orduya geçme
çalışmaları başlamıştır.
yargılarından hang s ne ya da hang ler ne ulaşılır?
A) Yalnız I

B) I ve III

C) III ve IV

D) I , III ve IV

4) Sakarya zafer nden sonra, İng ltere hem
Kütahya –Esk şeh r mevz ler ne d kenl tel döşemeye
başladı hem de Türklere ve Yunanlılara kend
aralarında ateşkes yapmaları öner s nde bulundu.
İng ltere'n n bu tutumu ney n gösterges d r?
A) Barıştan yana olduğunun
B) Türk topraklarını korumak sted ğ n n
C) İng ltere'n n Anadolu toprakları üzer ndek
stekler nden vazgeçt ğ n n
D) Yunan ordusuna zaman kazandırmaya çalıştığının
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5) Yunan ordularının saldırıları karşısında, Mustafa
Kemal' n "Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır.
O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı
vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz." emr
sayes nde savaş kazanılmış ve Sakarya Irmağının
doğusunda Yunan asker kalmamıştır.

7) -Sakarya Zafer 'nden sonra .
-Fransa Ankara Anlaşması le Anadolu'dan çek ld .
-İtalya şgal ett ğ yerler tamamen boşalttı.
-Kafkas Cumhur yetler le Kars Anlaşması
mzalandı.
Buna göre;
I. Doğu ve güney cepheler kapanmıştır.
II. Asker başarılar d plomat k başarıları da beraber nde
get rm şt r.
III. İt laf grubunda çözülmeler başlamıştır.
yargılarından hang ler ne ulaşılab l r?

6) TBMM Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa le Ankara
Anlaşmasını , Kafkas Cumhur yetler le de Kars
Antlaşmalarını mzalayarak güney ve doğu sınırının
son şekl n almasını ve bu bölgelerdek cepheler n
kapanmasını sağlamıştır.
Yalnızca bu b lg lere bakılarak aşağıdak
yorumlardan hang s ne ulaşamayız?
A) Asker başarılar s yas başarılar get rm şt r.
B) Güney ve doğu cepheler ndek savaş hal son
bulmuştur.
C) Sakarya Savaşı ,Türk Ordusunun son savunma
savaşı olmuştur.
D) TBMM'n n uluslararası alandak ve dış pol t kadak
saygınlığı artmıştır.
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Atatürk'ün bu emr le lg l olarak aşağıdak
yorumlardan hang s yapılamaz?
A) Mustafa Kemal' n bu tar h emr savaşın seyr n
olumlu yönde değ şt rm şt r.
B) Kurtuluş Savaşı başarıyla tamamlanmıştır.
C) Vatanın tamamının savunulması stenm şt r.
D) Ölünceye kadar savaşmaktan başka seçenek
olmadığı söylenm şt r.
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A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

8) Büyük Taarruz'un kazanılmasının ardından TBMM
le İt laf Devletler arasında Mudanya Ateşkes
Anlaşması mzalanmıştır. Bu anlaşmanın s yas b r
zafer olarak kabul ed leb lmes nde:
I. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacak.
II. İng l z askerler barış anlaşması yapılıncaya kadar
İstanbul'da kalacak.
III. Doğu Trakya'da bulundurab leceğ m z asker sayısı
barış mzalanıncaya kadar 8000 le sınırlandırılacak.
yargılarından hang ler etk l d r?
A) Yalnız I
C) I ve III

B) I ve II
D) I, II ve III
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9) Başkomutanlık Meydan Muharebes n n
kazanılmasından sonra İng ltere TBMM'ye ateşkes
tekl ﬁnde bulunmuştur. Bu durumun nedenler arasında
hang s yoktur?

11) Kurtuluş Savaşını lham ed nen dönem n sanatçıları
romanlar ve ş rler yazmışlar, res m ve heykeller
yapmışlardır. Bu eserlerde Türk halkının yaşlısı,genc
kadını ve çocuğuyla cephedek asker ne cephane
taşımaları, yaralıları tedav etmeler , mallarından b r
kısmını ulusal yükümlülük kapsamında orduya
vermeler g b konular ele alınmıştır.

A) Yunanlıların TBMM le anlaşma yapmış olması
B) İng l zlere sömürgeler nden gelen desteğ n kes lmes .
C) Fransa ve İtalya'nın İng ltere'y s yas yalnızlık ç nde
bırakması.
D) Türk ordusunun taarruz gücünü kanıtlaması ve sıranın
Doğu Trakya ve Boğazlara gelm ş olması.

Tüm bu tedb rler n alınma amacı aşağıdak lerden
hang s d r?
A) Düşmanın taarruz etmes n önlemek.
B) İng l z kuvvetler n n çek lmes n sağlamak.
C) Anadoluyu tamamen düşmandan tem zlemek.
D) Fransız ve İtalyanlara gözdağı vererek İng l zlere
olan destekler n engellemek.

Bu eserlerle lg l yapılan yorumlardan
hang s yanlıştır?
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10) Büyük Taarruz önces TBMM, doğu ve güneydek
b rl kler m z batıya kaydırmış, ordumuza taarruz
eğ t m ver lmes n sağlamıştır. Ordumuzun subay
eks ğ tamamlanmış ve Mustafa Kemal' n başkomutanlık
yetk s süres z olarak uzatılmıştır.
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A) Savaş, sanat eserler ne konu olmuştur.
B) Türk halkı m ll b rl k ve beraberl ğe önem verm şt r.
C) Bu sanatçılar İstanbul Hükümet tarafından
engellen p cezalandırılmışlardır.
D) Eserlerde anlatıldığı üzere savaşın şartları oldukça
ağırdır ve sadece erkekler savaşmamıştır.

12)
-Lozan Anlaşmasına zem n hazırlanmıştır.
-Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşsız
kurtarılmıştır.
-Kurtuluş Savaşının savaş dönem n b t rm ş,s yas
dönem n başlatmıştır.
-Osmanlı'nın hukuken b tt ğ n göster r.
Yukarıda özell kler ver len anlaşmanın adı
ned r?
A) Lozan
B) Mondros

B) Gümrü
D) Mudanya
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CEVAP ANAHTARI
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