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1.  Atatürk döneminde yapılan inkılapların ortak 
amacı olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez?

A) Çağın ihtiyaçlarına uygun olma
B) Modern bir toplum oluşturma
C) Türk toplumunu her alanda ileri toplum düze-

yine çıkarma
D) Tarım üretimini arttırma

2.  Egemenlik hakimiyetin bir kişi, sınıf veya zümre-
ye değil millete ait olması, milletin kendi gelece-
ğine sahip çıkmasıdır.

Verilen bilgilerde;
1. Milli Egemenlik
2. Ekonomik Güç
3. Milli Kültür

durumlarından hangileri vurgulanmaktadır?

A) Yalnız 1.  B) Yalnız 3.
C) 1. ve 2.  D) 2. ve 3.

3.  

Yukarıda öğretmenin sormuş olduğu soruya 
verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi doğru 
olmaz?

A) Akla ve bilime
B) Kişi hak ve hürriyetlerine
C) Birlik ve beraberliğe
D) Yeniliklere kapalı olmaya

4.  “Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, 
başarı için en hakiki yol gösterici, ilimdir, fendir. 
İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, 
bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.”

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, S. 202)

Atatürk’ün verilen bu sözlerine bakılarak;
1. Aklın ve bilimin ön planda tutulduğu
2. Dogmatik düşüncelere yer verilmediği
3. Milli birlik ve beraberliğe önem verildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız 1.  B) Yalnız 2.
C) 1. ve 2.  D) 2. ve 3.

5.  Mustafa Kemal, farklı kültür ve milletlerden 
oluşan Osmanlı Devleti’nin daha fazla varlığını 
sürdüremeyeceğinin bunun yerine milli bir devle-
tin kurulması gerektiğini düşünüyordu.

Mustafa Kemal’in bu düşüncesi aşağıdaki 
hangi fikir akımından etkilendiğini gösterir?

A) Batıcılık  B) Türkçülük
C) İslamcılık D) Osmanlıcılık

6.  Atatürk’ün zengin bir kütüphanesi vardı. Birçok 
yazarın kitaplarını, notlar düşerek ve eleştiriler 
yaparak okurdu. Atatürk’ün düşünce dünyasının 
oluşmasında Türk ve Avrupalı düşünürlerinde 
etkisi olmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin 
Atatürk’ün düşünce dünyasının oluşmasında 
etkili olduğu söylenemez?

A) Namık Kemal B) Tevfik Fikret
C) Aşık Veysel D) Ziya Gökalp
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7.  Dışarıya karşı devletin varlığını temin eder ve 

gerektiğinde içeride büyük asayişsizliği ortadan 
kaldırır.

Verilen bilgilerde, milli gücü oluşturan unsur-
lardan hangisi vurgulanmıştır?

A) Ekonomik güç B) Siyasi güç
C) Sosyokültürel güç D) Askeri güç

8.  Ülkenin çalışan nüfusu, yeraltı ve yerüstü zen-
ginlikleri, ülkenin teknolojisi ve sanayisi - - - - gü-
cün kaynaklarını oluşturur.

Verilen bilgiler incelendiğinde boş bırakılan 
yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?

A) Askeri  B) Siyasi
C) Ekonomik D) Sosyokültürel

9.  İnsan gücü İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında 
önemli bir etkendir. Cumhuriyetin onuncu yılında 
Cumhuriyete Sadık “onbeş milyon” eğitimli genç 
bir nesil, Türkiye’nin en önemli gücü ve övünç 
kaynağı olmuştur.

Verilen bilgilerde milli güç unsurlarından 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Siyasi güç B) Sosyokültürel güç
C) Ekonomik güç D) Askeri güç

10.  Aşağıda askeri güçle ilgili bazı açıklamalar 
verilmiştir:

Askeri güç

?

Buna göre, soru işaretiyle (?) gösterilen yere 
aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) Halkın eğitimli ve bilinçli olması
B) İnsan haklarına bağlı bir yönetimin olması
C) Ülkenin yeraltı kaynaklarının verimli kullanıl-

ması
D) Dış tehlikelere karşı caydırıcılık oluşturması

11.  Atatürkçü düşünce sisteminin hedefleri arasında;

1. Tam bağımsızlık
2. Milli birlik ve beraberlik
3. Toplumu her alanda geliştirme

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız 1.  B) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.  D) 1., 2. ve 3.

12.  Aşağıdaki milli güç unsurları doğrultusunda 
yapılan inkılaplara verilen örneklerden hangi-
si yanlış eşleştirilmiştir?

A) Siyasi güç → Saltanatın kaldırılması
B) Ekonomik güç → Sanayiyi Teşvik 

Kanunu’nun çıkarılması
C) Askeri güç → Cumhuriyetin ilanı
D) Sosyokültürel güç → Üniversite reformu


