Konu Testleri
Bir “Dünya” Savaşı
Soru 1
birliklerinin amaçlarına ulaşamayıp geri çekilmesiyle
barış anlaşmaları için görüşmeler başlamıştır. Ülkeler
son bulmuştur. Bu durum,
arasında kalıcı barış sağlamak için Paris’te bir
I.ABD’nin savaşa girmesi
konferans düzenlenmiştir. Ancak bu konferansta
II.Türk ordusuna güvenin artması
bütün kararlar yenen devletlerin istekleri
III.İtilaf Devletlerinin prestij kaybetmesi
doğrultusunda alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı
Sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?
sonrasında aşağıdakilerden hangisinin ortaya
A) Yalnız I
çıkmasında bu durumun etkili olduğu söylenebilir?
B) I ve III
A) Yenilen devletlerin anlaşmalara tepki
C) Yalnız II
göstermelerinin
D) II ve III
B) Dünya barışının sağlanmasına ağırlık verilmesinin
Soru 5
C) Yenen devletler arasında anlaşmazlıkların
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturya yaşanmasının
Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkıldı.
D) Barış anlaşmalarının evrensel hükümler
Türkiye, Çekoslavakya, Macaristan, Avusturya,
taşımasının
Polonya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.
Soru 2
Sömürgeciliğin adı manda sistemi oldu. Arabistan,
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında
Suriye, Irak gibi Osmanlı topraklarında İngiliz ve
ordunun ihtiyacı olan erzak, araç ve gerece
Fransız manda yönetimleri kuruldu. Bu bilgilerde
“Tekalif-i Harbiye” adı altında bedeli sonradan
Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından hangisine
ödenmek üzere el koymuş, ancak tüm tedbirlere
değinilmemiştir?
rağmen masraflar karşılanamayınca Almanya’dan
A) Sınırların değiştiğine
borç alınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin
B) Çok uluslu devletlerin parçalandığına
göstergesi değildir?
C) Yenilen devletlere ağır mali yükümlülükler
A) Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan dışa
getirildiğine
bağlılığının arttığının
D) Sömürge düzeninin manda sistemi adı altında
B) Osmanlı Devleti’nin savaşa girecek ekonomik
devam ettirildiğine
güçten yoksun olduğunun
Soru 6
C) Almanya’nın ekonomik açıdan güç kaybettiğinin
Mustafa Kemal, savaşan askerin psikolojisini ve
D) Osmanlı halkının devletin ihtiyaçlarını karşılamak
emrindeki bütün subayların, önemli anlardaki
amacıyla topyekün seferber olduğunun
davranışlarını tek tek biliyor veya tahmin
Soru 3
edebiliyordu. Orduda bulunan hiçbir subayla
Avrupa devletleri, 19. yüzyılda Osmanlı toprak
kıyaslanamayacak arazi bilgisine sahipti. Harita
bütünlüğünün korunmasını çıkarlarına uygun olarak
okuma ve alan araştırması konularında çok detaylı
görmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durum ile
düşünüyordu. Karşı taraf komutanlarının zekâsını
ilgili değildir?
küçümsemiyor, kendini onların yerine koyarak ne
A) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni
yapabileceklerini önceden kestirebiliyordu. Bu
desteklemesi
yüzdende girdiği her savaşta başarılı oluyordu. Bu
B) Rusya’nın Boğazlara yerleşmek istemesi
bilgilerde Mustafa Kemal’in askeri başarılarında
C) Osmanlı Devleti’nin açık pazar ve ham madde
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğundan söz
kaynağı olarak görülmesi
edilmemiştir?
D) Osmanlı Devleti’nin, 1856’da Avrupa devletler
A) Emrindeki askerleri çok iyi tanıması
topluluğuna kabul edilmesi
B) Askerlik bilgisinin çok iyi olması
Soru 4
C) Düşmanını iyi tanıması
Tarihin belki en kanlı, en dramatik ve Türk
D) İstediği her türlü yardıma zamanında ulaşması
kahramanlıkları ile dolu olan Çanakkale cephesi,
Soru 7
İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransız
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1,2 milyon asker sayısı ile I. Dünya Savaşana İtilaf
blokunda katılan Rusya, savaşta umduğunu
bulamamış, ülkesinde iç ihtilalin çıkması üzerine
savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya
çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarının azalması
B) İtilaf Devletleri’nin Rusya’nın boşalttığı toprakları
paylaşma konusunda anlaşmazlık yaşamaları
C) İtlaf Devletleri’nin Rusya’nın boşluğunu doldurmak
için Amerika’nın desteğini sağlamaya çalışması
D) Çanakkale Cephesi’nin kapanması
Soru 8
Çanakkale Cephesinde görev yapan Mustafa
Kemal’in aldığı kararlar ve uygulamalar hem
savaşın hem de Türk milletinin kaderini belirledi. Bu
başarının ardındaki iki temel etken askeri ve araziyi
tanımasıydı. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Başarının temelinde bulunulan durumu iyi
kavrama yatar.
B) Mustafa Kemal bu cephedeki başarısının
ardından generalliğe yükseltilmiştir.
C) Asker ve arazinin iyi tanınması savaşın
kazanılmasında önemli bir etkendir.
D) Mustafa Kemal’in yaptığı uygulamalar
Çanakkale Cephesi’nin kaderini belirlemiştir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, geçmiş uygarlıklardan
kalan ve insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen
eserlerin korunması amacıyla oluşturulmuş bir
kurumdur?
A) Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
B) Şehir tiyatroları
C) İl Genel Meclisi
D) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Soru 10
Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyememiştir. Bu
durum Milletler Cemiyeti’nin, I.Tarafsızlığını
koruyamaması
II.İleri gelen devletlerin etkisinde kalması III.Bazı
devletlerin çıkarlarına uygun hareket etmesi
faaliyetlerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve lI
D) Hepsi
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