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Ölçme ve Değerlendirme Birimi (ROTA) Çalışmasıdır.
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Derya BİRCAN

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

SORU HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ
Nihat BAYLA ( Tokat 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu)
Özlem MUTLU (Tokat 26 Haziran Ortaokulu)
Fa h ÇETİNKAYA (Tokat Yeşilbağ Ortaokulu)

KAZANIMLAR

Kabotaj Kanunu'nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana
ge rdiği gelişmeler bakımından değerlendirir.
Mustafa Kemal'e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde
yorumlar.
Büyük Nutuk'un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar.
Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eği min yaygınlaş rması ve çağdaş Türk
toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir.
Atatürk'ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliş rmek için dil ve tarih
alanında yap ğı çalışmaları değerlendirir.
Menemen Kubilay Olayı'nı Türk mille nin cumhuriyet yöne mindeki kararlılığı ve
çok par li siyasi hayata etkisi açısından değerlendirir.
Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması
alanında yapılan çalışmalara örnekler verir.
1933 Üniversite Reformu'ndan hareketle Atatürk'ün bilimsel gelişme ve
kalkınmaya verdiği önemi kavrar.
Soyadı Kanunu'nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal'e "Atatürk"
soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.
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1.

3.

Osmanlı Devle , kapitülasyonlar ile Türk denizlerinde,
yük ve yolcu taşıma hakkını Ba lı devletlere vermiş . Türkiye
Cumhuriye kurulduktan sonra 1 Temmuz 1926 tarihinde
çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında yolcu ve yük
taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verildi.

A) Yabancıların ekonomimiz üzerindeki hâkimiye ne son

vermek
B) Deniz care mizi millileş rmek
C) Türk denizcilerinin deniz care konusunda etkinliğini
ar rmak
D) Yabancılara verilen cari ayrıcalıkları devam e rmek

2. Mustafa Kemal İzmir gezisi sırasında kendisine karşı
yapılması plânlanan suikast girişiminin başarısız olması
üzerine aşağıda verilen meşhur sözlerinden hangisini
söylemiş r?
A) "Türkiye Cumhuriye 'ni kuran Türkiye halkına Türk mille
denir...”
B) “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak r.
Fakat Türkiye Cumhuriye ilelebet payidar kalacak r.”
C) “ Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye

doğrudur?
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Aşağıdakilerden hangisi çıkarılan bu kanunun amaçlarından
birisi değildir?

Nutuk ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri

Cumhuriye şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar

I. Nutuk,Atatürk'ün ha ralarını ve Türkiye
Cumhuriye 'ne ilişkin planlarını anla ğı kitabıdır.
II. Mustafa Kemal Nutuk adlı eserinin bir bölümünde
Trablusgarp Savaşı'nda başından geçen olayları
anlatmış r.
III. Nutuk Mustafa Kemal'in 1919-1927 yılları arasında
yaşanan olaylardan bahse ği eseridir.
IV. Mustafa Kemal Nutuk adlı eserini yazarken kişisel
yazışmalardan, Erzurum ve Sivas Kongreleri
zabıtlarından, TBMM tutanakları ve o günlerde
yayımlanan gazete koleksiyonlarından faydalanmış r.
A) I ve II

B) III ve IV

C) I, III, IV

D) I, II, III ve IV

4. TBMM 1 Kasım 1928 yılında çıkardığı bir kanunla Arap
alfabesi yerine Lâ n alfabesini kabul etmiş r.
La n alfabesinin kabulüyle;
I. Ba lı devletlerle yapılan yazışmalar düzene girmiş r.
II. Gelişme yolunda önemli bir engel olan yazı sorunu
çözümlenmiş r.
III. Okuma - yazma bilenlerin sayısı her geçen gün
artmış r.
ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri
doğrudur?

memleke olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet
tarika dır.”
D) “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak
için kendinde kuvvet bulacak r.”
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A) Yalnız I

B) Yalnız I

C) I ve III

D) I, II ve III
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5. Aşağıdakilerden hangisi 1931 yılında kurulan Türk Tarih
Kurumu'nun amaçlarından birisi değildir?

8. Atatürk, "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından,
ilerlemelerinden yararlanalım." demiş r.

A) Türk tarihinin belgelere dayanarak yeniden yazılmasını
sağlamak
B) Geçmiş dönem Türk tarihini aydınlatmak
C) Türklerin üstün ırklardan biri olduğunu kanıtlamak
D) Türklerin tarihi kökenlerinin nerelere ve kimlere
dayandığını ortaya koymak

Kubilay Olayı bütün yur a üzüntü ve nefret uyandırmış r.
Ülkenin pek çok yerinde olayı lanetleyen mi ngler, protestolar
düzenlenmiş r. Devlet, inkılapların yerleşmesi ve devle n
devamının sağlanması açısından gerekli tedbirleri almış r.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kubilay'ın gericiler tara ndan öldürülmesinin halk
tara ndan tepki ile karşılandığına
B) Bu olay sonrasında devle n gerekli tedbirleri aldığına
C) Kubilay Olayı'ndan sonra devle n çok par li hayata
geçme kararı aldığına
D) Olayın ülke genelinde mi ngler yapılarak olayın protesto
edildiğine

7. Ankara'nın başkent yapılmasından sonra 1928 yılında
Ankara'yı yeniden imar etmek için bir yarışma düzenlendi.
Yapılan yarışmayı kazanan Alman Mimar Jansen Ankara'nın
gelecek 50 yılını düşünerek bir imar planı hazırladı.
Hazırlanan bu plan doğrultusunda Ankara'da modern yapılar
inşa edildi.Ankara yepyeni bir görünüme kavuştu.
Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

Buna göre,
I. Ankara'nın başkent yapılması
II. Eği m almak için yurt dışına öğrenci gönderilmesi
III. Yurt dışından gelen bilim adamlarına Türk
üniversitelerinde görevler verilmesi
gelişmelerinden hangileri Atatürk'ün yukarıda verilen
sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ ÇALIŞMASIDIR

6.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

A) Ankara, Türkiye'nin yeni kültür ve uygarlık merkezi haline
gelmiş r.
B) Alman mimar ödüllendirilmiş r.
C) Temsil Heye Ankara'ya gelmiş r.
D) İstanbul, eski önemini kaybetmiş r.
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A) I ve II
C) I ve III

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

9. 21 Haziran 1934 tarihinde TBMM'nin çıkardığı Soyadı
Kanunu ile her Türk vatandaşının illerinde bulunan nüfus
müdürlüklerine başvurarak Türkçe bir soyadı almaları
istenmiş r.
TBMM'nin bu kanunu çıkarmaktaki amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?,
A) Tapu ve miras işlerindeki karışıklıkları ortadan
kaldırmak
B) Gençlerin askere alınması işlemlerindeki karışıklıkları
engellemek
C) Türk Mille ne milli bir kimlik kazandırmak
D) Kadınların siyasete ka lmalarını kolaylaş rmak
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12.

10. Suikast girişiminin kendi şehirlerinde olmasından üzüntü
duyan İzmirlilerin Atatürk'e sevgi gösterisinde bulunmaları ve
Ata'ya bağlılıklarını göstermeleri üzerine İzmir meydanında
halkın karşısına çıkan Atatürk “Düşmanların hareketleri
inkılâpların yapılmasını önleyemeyecek r.” demiş r.

11. Soyadı Kanunu'nun kabulünden sonra TBMM,“ağa, hacı, ha z,
molla, paşa, hazret” gibi unvanların kaldırıldığını ve bundan
sonra herkesin yalnız kendi ad ve soyadları ile anılması
gerek ği bildirilmiş r.
Bu kanun maddesi ile aşağıda verilenlerden hangisinin
hedeﬂendiği söylenemez?
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Yukarıda verilen bilgiyle göre Mustafa Kemal'e suikast
girişiminin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal'i öldürmek
B) Yapılan ve yapılacak olan yenilikleri ortadan kaldırmak
C) Cumhuriyet yöne minin devamlılığını sağlamak
D) Laiklik yolunda yapılan inkılapları hızlandırmak
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A) Ba lı devletlerle ekonomik ilişkilerimizi düzenlemek
B) Resmi işlemlerde kolaylık sağlamak
C) Toplumdaki sınıf farklılıklarını gidermek
D) Halk arasında eşitliği sağlamak

23 Aralık 1930'da Derviş Mehmet ve 6 arkadaşı tara ndan
şeriat isteğiyle İzmir'in Menemen ilçesinde başla lan
Menemen Olayı Asteğmen Kubilay, yakın arkadaşları Bekçi
Hasan ve Bekçi Şevki'nin öldürülmesiyle sonuçlanmış r.
Kubilay Olayı bütün yur a üzüntü ve nefret uyandırmış
yurdun pek çok yerinde olayı lanetleyen mi ngler
düzenlenmiş r.
Kubilay Olayına tüm yur a gösterilen bu tepkiler
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Türk halkının inkılap hareketlerine sahip çık ğının
B) Halkın çoğunluğunun cumhuriyete karşı olduğunun
C) Türk halkının çok par li hayata karşı olduğunun
D)Kubilay Olayı'ndan sonra devle n çok par li hayata
geçme kararı aldığının
13.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile
Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığI, limanlar arasında
gemi işletme ve caret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve
Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.
Buna göre Kabotaj Kanunu aşağıda verilen hangi
inkılaplar grubuna girer?
A) Siyasal
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B) Hukuk

C) Ekonomik

D) Sosyal
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14. 1 Kasım 1928 yılında çıkarılan bir kanun ile yeni Türk harﬂeri
kabul edilmiş r.
Aşağıdakilerden hangisi çıkarılan bu kanunun amaçlarından
birisi değildir?

15.

I. Türk Dil Kurumu'nun açılması
II. Türk Tarih Kurumu'nun açılması
III. Harf İnkılabı'nın yapılması
Bu inkılapların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli kültür ve milli kimlik oluşturmak
B) Avrupa'ya uyum sağlamak
C) Kadın erkek eşitliğini sağlamak
D) Cumhuriyet yöne mini geliş rmek
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A) Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaş rmak
B) Ba dünyası ile yakınlaşmak
C) Türk Mille nin eği m ve kültür düzeyini yükseltmek
D) Çok par li hayata geçişi kolaylaş rmak
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