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1. Selanik’in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı; kâh yeşilliklerin arasında birdenbire denize açılan manza-
ralar, kâh çocuk sesleri ile Kur’an nağmelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kâh muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven 
çekiç seslerinin duyulduğu karanlık atölyeler, kâh kırlangıç yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşamış yüksek evler... Bu 
şehrin dilleri ve dinleri farklı insanları, bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bilirdi.

Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selanik ve Milliyetçilik

B) Selanik ve Milli Mücadele

C) Selanik ve Kültürel Zenginlik

D) Selanik’in Jeopolitik Konumu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları
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2. Erzurum Kongresi’nde alınan,

• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
• Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hakim kılmak esastır.
• Manda ve himaye kabul edilemez.

kararlarından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir.

B) Osmanlı Hükûmeti’nin denetlenmesi amaçlanmıştır.

C) “Vatanın bütünlüğü” ilkesine vurgu yapılmıştır.

D) “Tam bağımsızlık” ilkesi dile getirilmiştir.
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3. 

1935 Milletvekili Seçimlerinde Vatandaşlar Oy Kullanırken

Bu fotoğraf dikkate alındığında Cumhuriyetin ilk yılları için,

I. Türk kadınına seçme hakkının verildiği
II. Ülke yönetiminde halkın söz sahibi olduğu
III. Tek dereceli seçim sisteminin uygulandığı

yargılarından hangileri çıkarılamaz?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.

C) I ve II.  D) II ve III.
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4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra yabancı okullar Türkiye için bir sorun hâline gelmiştir. 1925 yılında 
bu okullarda;

• Tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması,
• Türk müfettişlerce denetlenmesi,
• Derslerde Türklük aleyhinde ifadelerin yer almaması

kararları alınmıştır.

Buna göre Türkiye’nin, yabancı okullar konusunda sergilediği tutumla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söy-
lenebilir?

A) Eğitim kalitesini artırmayı

B) Kapatılmalarını sağlamayı

C) Millî kültüre zarar verilmesini önlemeyi

D) Laikliğe uygun eğitim yapılmasını sağlamayı
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5. Atatürk’ün Osmanlı’nın son yenilmez pehlivanı Kurtdereli Mehmet Efendi’ye yazdığı mektuptan:

Seni cihanda büyük ün almış bir Türk güreşçisi olarak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını 
şu sözlerle açıkladığını da öğrendim: “Güreşirken bütün milletimi arkamda hisseder ve mil-
letimin şerefini korumak için herşeyi yapardım. Ve sanki bütün milletimin kuvvetinin yanım-
da olduğunu hissederdim.” Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin 
bu değerli sözünün Türk sporcularına bir meslek ilkesi olmasını diliyorum.

Bu mektuba göre Atatürk Türk sporcularına aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

A) Sporun yalnızca yeteneğe bağlı kalması gerektiğini

B) Sporcunun milli heyecan içinde yetişmesi gerektiğini

C) Sporun sadece başarıyı esas alması gerektiğini

D) Ata sporlarımızdan güreşe daha fazla önem verilmesi gerektiğini


