
8. SINIF OMAGE GOLD MOTİVASYON T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI GENEL-

3 ÇÖZÜMLERİ 

SORU 1. Millî Mücadele dönemi gazetelerini ulusal ve uluslararası alanda haklılığımızı duyurmuştur. 

Fakat İstanbul Hükümeti ile ortak hareket edilmesi söz konusu değildir. 

Cevap: A 

 

SORU 2. Metindeki bağımsızlık ve yenilik kelimelerinden, çağdaşlık ve milli değerleri göz önünde 

bulundurulmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Cevap: C 

 

SORU 3. Görselden hareketle Türk milletinin milli birlik beraberlik duyguları içinde olduğu ve darbe 

girişimini bu şekilde engellediği anlaşılmaktadır. 

Cevap: A 

 

SORU 4. Bağımsızlığımıza saygı duyanlarla iyi ilişkiler içinde olmak ve ulusun hayatı tehlike altında 

değilse savaşa girmemek barışçı olunmak istendiğini gösterir. 

Cevap: B 

 

 

SORU 5.  İşgalleri protesto mitinginin Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından sonra hızlanmasından 

daha önce başladığı, Mustafa Kemal’in toparlanmamız gerektiğini söylemesinden örgütlenmemiz 

gerektiği ve ümitsiz olmadan mücadele etmemiz gerektiğini belirtmesinden de gelecek ile ilgili 

fikirlerini edinebiliyoruz. 

Cevap: D 

 

 

SORU 6.  Haritaya bakılarak Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün bozulduğunu, İngilizlerin Musul 

yanında önemli noktaları da işgal ettiğini, Yunanların Batı Anadolu yanında Trakya’da da işgalde 

bulunduğunu çıkarabiliriz. Fakat tüm itilaf devletlerinin işgalde bulunduğu çıkarılamaz. 

Cevap: A 

 

 

 

 



SORU 7.  Metin ve görselden hareketle İstiklal yolunun zorlu fakat bir o kadar da önemli olduğu 

belirtilmiş, orduya lojistik destek sağlamasının önemine değinilmektedir. Fakat metinden tek güvenli 

bölgenin burası olduğu çıkarılamamaktadır. 

Cevap: C 

 

SORU 8.  Metinden II. Dünya Savaşı’na girme tehlikesi karşısında tedbir amaçlı çıkarılan bu kanunda 

temel ihtiyaç maddelerinde israfın önlenmek istendiği belirtilmektedir. Ürünlerin fiyatlarının 

belirlenmesi de metinden çıkarılmaktadır. Fakat kanunun II. Dünya Savaşı sonrası devam ettiğine 

ulaşılamaz. 

Cevap: B 

 

 

SORU 9.  Şiirden Mustafa Kemal’in Millî Mücadelede umut kaynağı olduğu, halkın bağımsızlığa 

inancını güçlendirdiğine, Millî Mücadele’nin şairlere ilham kaynağı olduğuna ulaşılabilir. 

Cevap: D 

 

SORU 10. Metne göre Mustafa Kemal’in eğitimden beklentileri arasında geleneklere bağlı tek tip 

düşünen insan modeli oluşturmak yoktur. Aksine bilimsel ve özgür düşünen milli duygulara ve 

bağımsızlık anlayışına sahip nesil oluşturmak, milletin ilerleme ve gelişmesini sağlamak 

hedeflenmiştir. 

Cevap: B 


