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

SARMAL-7 ÇÖZÜMLERİ 
 

1. Verilen şemadan Meclisi Ayan ve Meclisi Mebusan’ın Meclisi Umumi’yi 

oluşturduğu ve bu meclisin de padişaha bağlı olduğu görülmektedir. 

Parlamento meclis anlamına gelmektedir. I ve III. öncüle ulaşılabilir. Meşrutiyet 

sisteminde halk yönetime sınırlı şekilde katıldığından II. Öncül doğru değildir. 

Cevap B’dir. 

 

2. Yararlı cemiyetlerin hiçbiri manda ve himayeyi desteklememiştir. Destekliyor 

olsa yararlı cemiyetler içerisinde yer almazdı. Cevap D’dir. 

 

3. Mustafa Kemal’in Sofya’da askeri ateşe olarak çalışması onun Batı’yı yakından 

tanımasını sağlamıştır. Meclis çalışmalarına katılması saltanata olan bağlılığını 

değil milli egemenliğin işleyişini yakından görme fırsatı vermiştir. Cevap C’dir. 

 

4. 9.ordu müfettişliği görevi Mustafa Kemal’in hükümetten istediği değil ona 

verilen bir görevdir. Diğer seçeneklere ulaşılabilir. Cevap D’dir. 

 

5. I. Dünya savaşının sonuçlarını gösteren tablodan I ve III. öncüllerdeki çıkarımlar 

yapılabilir. Kayıpların sivil-asker ayrımı verilmediğinden II. Öncüle, savaş 

sonrası durum hakkında bilgi verilmediği için IV. Öncüle ulaşılamaz. Cevap 

A’dır. 

 

6. Türk subaylarda Türkçülük duyguları hakimdir. İngiliz subaylar sonraki 

zamanlarda Osmanlı Devleti’nin mecburen manda veya himayeyi kabul etmek 

zorunda kalacağını bildirmiştir. Ayrıca İzmir’in işgalinin haksız ve kabul 

edilemez olduğu da vurgulanmıştır. Öncüllerin hepsine de ulaşılabilir. Cevap 

D’dir. 

 

7. Doğu Cephesi ile ilgili sorudan İngilizlerin Ermenilere destek verdiği 

çıkartılamaz. Diğer seçenekler metinde yer alır. Cevap D’dir. 

 

8. Anadolu’daki çıkan ayaklanmaların farklı nedenleri vardır. Rumların Trabzon ve 

çevresinde çıkardığı Pontus ayaklanması alan bakımından en geniş bölgeyi 

kapsayan ayaklanmadır. Ancak harita ve bilgilerden TBMM’nin isyanlara karşı 

ne gibi tedbirler aldığı belirtilmemiştir. Cevap C’dir. 



 

9. Osmanlı Devleti topraklarının farklı devletler tarafından işgal edilmesi toprak 

bütünlüğünü bozmuştur. Ege ve Akdeniz ile bağlantısı kesilmiştir. İstanbul, 

Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır. Ancak ülkeyi işgal eden devletlerin hepsiyle 

(Yunanistan, Ermenistan vb) I.Dünya Savaşı’nda çatışmaya girmemiştir. IV. 

Öncül hariç hepsine ulaşılabilir. Cevap B’dir. 

 

10. Tayyar Rahime’nin Fransızlarla olan mücadelede görev alması olayın Güney 

Cephesi’nde geçtiğini gösterir. Birçok Anadolu kadını gibi o da vatan 

savunmasında aktif olarak rol almıştır. Ancak onun savaşta ölmesi ve bu 

durumun halkta bıraktığı etkiyle ilgili olarak metinde bilgi bulunmamaktadır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 




