T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem LGS (Mart) Deneme Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kapsamında değildir?
a.Ekonomiyle ilgili araştırmaların yapılması
b.Özel girişimcilere kolaylık sağlaması
c.Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılması
d.Fabrikaya geçilmeden küçük imalata devam edilmesi
2)Cumhuriyetin ilk yıllarında aşağıdakilerden hangisine ekonomik alanda öncelik verilmemiştir?
a.Sanayi
b.Ticaret
c.Tarım
d.Turizm
3)Aşağıdakilerden hangisi kıyafet kanunu ile sağlanmamıştır?
a.Çağdaş görünüm kazanılmış
b.Medeni bir toplum olduğumuz ispatlanmış
c.Ekonomik karışıklıklara son verilmiş
d.Giyim kuşamdaki karmaşa önlenmiş
4)Atatürk aşağıdakilerden hangilerine önem vermiştir?
I.Devlet okullarını özelleştirme II.Okuma yazmayı yaygınlaştırma
a. I ve II
b. I ve III
c. II ve III
d. I,II,III

III.Sanayiyi teşvik etme

5)Tevhidi Tedrisat Kanunu‘nun kabulü ile hangisinin kapatılması gerekmiştir?
a.Tekke
b.Zaviye c.Türbe
d.Medrese
6)Sosyal tabakalaşmanın işareti olarak kullanılan “ağa, hacı, efendi v.b.” unvanların kaldırılmasında hangisi
amaçlanmıştır?
a.Ayrıcalıkların kaldırılması
b.Cumhuriyetin ilan edilmesi
c.Tekke v e zaviyelerin kapatılması
d.Tevhidi Tedrisatın kabulü
7)Şapka inkılabı aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
a.Toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamak
b.Topluma çağdaş görünüm kazandırmak
c.Resmi işlemlerin takibini kolaylaştırmak
d.Medeni kanunu ilan etmek
8) Türkiye Cumhuriyeti’nde Kadınlara boşanma ve miras hakkı hangi kanunla verilmiştir?
a.Medeni Kanun
b. Menemen Olayı
c. Tevhidi Tedrisatın kabulü
d. Teşkilat-ı Esasiye Kanununun kabulü
9) Lozan Barış görüşmelerinde Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunu yüzünden uzun süren tartışmalar
yaşanmıştır. Antlaşmada Musul sorunun dokuz ay sonra görüşülmesi kararı alınmıştır.
Buna göre İngiltere’nin Musul’u almak istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Jeopolitik konumu
B) Petrol bölgesi olması
C) Musul halkının İngiltere’yi desteklemesi
D) Sevr Antlaşmasını uygulamak
10)Medeni Kanun ……………………….alınmıştır. Cümledeki boşluğa gelmesi gereken şık aşağıdakilerden hangisidir?
a.Norveç’ten b.İtalya’dan c.İsviçre’den d.İngiltere’den
11)Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma nedeni nedir?
a.Liberal ekonominin benimsenmesi b.Menemen Olayı c.Dünya ekonomik bunalımı

d.Laikliğin benimsenmesi

12)Hangileri Atatürk döneminde kurulan muhalefet partilerindendir?
I. Cumhuriyet Halk Fırkası
II.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
III.Serbest Cumhuriyet Fırkası
a.I ve II
b.II ve III
c. I ve III
d.Yalnız I

13)Hangisi Lozan’ın sonuçları arasındadır?
a.Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermesi
c.Kars ve dolaylarının Türklere verilmesi

b.Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
d.Ayrıcalıkların devam etmesi

14)Hangisi saltanatın kaldırılma nedenlerinden biri olamaz?
a.Ulusal egemenlik anlayışına ters olması b.İstanbul Hükümeti ‘nin de Lozan’a davet edilmesi
c.Cumhuriyet’in ilan edilmesi
d.Padişah’ın ulusal direnişe karşı olması
15)Türkiye’deki Rumlar ile Yunanistan’daki Türklerin değiş tokuş edilmesi ancak Batı Trakya Türkleri ile
İstanbul’daki Rumların bunun dışında tutulması hangisinin kararları arasındadır?
a.Atina
b.Lozan
c.İstanbul
d.Mondros
16) Aşağıdakilerden hangisi milli eğitimin esaslarından değildir?
a.Karma eğitim
b.Parasız ve zorunlu
c.Laik
d.Herkes eğitim hakkından yararlanamaz
17)Hangisi Mudanya Ateşkesi’nin sonuçlarından değildir?
a.İstanbul ve doğu Trakya savaşılmadan alındı b.Mondros ve Sevr geçerliliğini kaybetti
c.İngiltere zafer kazandı
d.İstanbul ve çevresi T.B.M.M. Hükümetine bırakıldı
18)

I. Başkomutanlık Meydan Muharebesi
II. Eskişehir-Kütahya Savaşı
III. 2.İnönü Savaşı
Verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a.1,2,3
b.3,2,1
c.1,3,2
d2,3,1
19)M.Kemal “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini ne zaman vermiştir?
a.Sakarya Savaşı
b.1.İnönü Savaşı
c.2. İnönü Savaşı
d.Kütahya-Eskişehir Savaşları
20) M.Kemal’e Başkomutanlık yetkisi ne zaman verilmiştir?
a.Gümrü Ant. ile
B.Kars Ant. ile
c.Sakarya savaşından önce

d.Cumhuriyet’in ilanı ile

21)Aşağıdakilerden hangisi Tekalif-i Milliye emirlerinden değildir?
a.Her aile çorap, çarık, çamaşır verecek
b.Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına parası sonra ödenmek koşuluyla el konulacak
c.Hayvanların yüzde 20sine el konulacak
d.Vermek istemeyenlerden alınmayacak
22)Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
a. 1.İnönü
b. 2.İnönü
c. Kütahya-Eskişehir
d. Çerkez Ethem ayaklanması
23) Aşağıdakilerden hangisi 1.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?
a.Teşkilat-ı Esasiye Kanununun kabulü
b.İstiklal Marşı’nın kabulü
c.TBMM’ye ve düzenli orduya güven arttı
d.Cumhuriyet ilan edildi
24) Aşağıdakilerden hangisinde başarı sağlanamamıştır?
a.1.ve 2.İnönü
b.Kütahya-Eskişehir Savaşı
c.Sakarya Savaşı
d.Büyük Taarruz ve Başkomutanlık meydan Muharebesi
25)Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının ilk 3maddesinde yer almaz?
a.Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir
b.Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır
c.Dili Türkçedir
d.Öğretimde birlik sağlanmıştır.

