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S1. “Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey, okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı 

annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük 

Dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Okuluna devam etmemden ve 

yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce mahalle 

mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle 

mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi Okuluna yazıldım. 

Verilen paragraftan hareketle Mustafa Kemal’in anlatımına göre aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Osmanlı Devletinde farklı tarzda eğitim hizmeti veren okullar vardır. 

B) Mustafa’nın gideceği okul aile içinde bir süre sorun olmuştur.  

C) Mustafa modern eğitim veren bir ilkokuldan mezun olmuştur. 

D) Mustafa’nın eğitim alacağı okula ailecek karar vermişlerdir. 

 

S2. Selânik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul 

gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış 

hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştı. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve 

kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selânik üzerinden Osmanlının Rumeli’deki 

topraklarına yayılıyordu.  

Verilen metinden yola çıkarak Osmanlı Devletinin Rumeli toprakları ile ilgili hangi alanda bir 

çıkarımda bulunulamaz? 

A) Sosyal B) Kültürel C) Ekonomik D) Askeri 

 

S3. Mustafa’nın Matematik öğretmeninin övgüsünü alarak ‘Kemal’ adını alarak mezun olduğu okul 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şemsi Efendi Okulu   B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi    

C) Selanik Askeri Rüştiyesi  D) Manastır Askeri İdadisi 

 

S4. “Mustafa Kemal’in kişiliğini şekillendiren öğretmenlerinden biri olan Tarih öğretmeni Mehmet 

Tevfik Bilge’dir. Mehmet Bey öğrencilerinin ufkunu genişletir, onların coşku ve heyecanlarına ortak 

olurdu. Mustafa Kemal tarihe karşı ilgi ve sevgi oluşturan bu öğretmeni hakkında ‘Kendisine minnet 

borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı.’ diyerek bahsetmiştir.” 

Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge’nin Mustafa Kemal’de hangi etkinin oluşmasını sağlamıştır? 

A) Milli şuurun oluşmasını sağlamıştır.   B) Askeri bir deha yetişmiştir. 

C) Edebi eserleri okumaya başlamıştır.  D) Yabancı eserlere ilgi oluşturmuştur. 

 

S5. Okul yıllarında Mustafa’nın okumaya karşı ilgisi çoktu. Yerli ve yabancı birçok fikir adamının 

eserlerini okur ve onların düşüncelerini analiz ederdi. Kitapları okurken sayfa kenarlarına notlar alır, 

bazen kendi fikirlerini de bu notların yanına yazardı. Mustafa Kemal yabancı düşünce adamlarının 

eserlerinden yararlanabilmek için Fransızca öğrenmişti. 

Verilen metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 



A) Çok okuyan bir öğrencidir.    

B) Yabancı dil olarak sadece Fransızca bilmektedir. 

C) Türk ve yabancı yazarları okumuştur.   

D) Okuduklarını değerlendirir, kendi süzgecinden geçirirdi. 

 

S6. “Mahallemizde Binbaşı Kadri Bey adında bir komşumuz oturuyordu. Oğlu Ahmet askerî rüştiyeye 

devam ediyor ve okul elbiselerini giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise giymeye 

hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Onların derecesine ulaşmak için takip 

edilmesi gereken yolun askerî rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum.”  

Mustafa Kemal’in bu anlatımından hareketle çevresel etkenlerin onun hayatına nasıl bir etkide 

bulunduğu çıkarılabilir?  

A) Okulunu değiştirip modern bir eğitim veren bir okula geçmiştir. 

B) Askeri eğitim veren bir rüştiyeye kaydolmuştur. 

C) Öğretmenlerinin övgülerini ve takdirini kazanmıştır. 

D) Ailesinde onun gideceği okul tartışma konusu olmuştur. 

S7. Mustafa Kemal’in doğup, büyüdüğü Selânik şehrinde Müslüman Türklerin dışında farklı ırk ve 

inançtan insanlar yaşardı. Batıya yakın ve etkileşime açık olması Selanik’te kültürel zenginliğe de 

ortam hazırlıyordu. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler Selânik üzerinden 

Osmanlının Rumeli’deki topraklarına yayılıyordu.  

Verilen metinde Selanik şehrinin hangi özellikleri ile ilgili çıkarımda bulunulabilir? 

A) Kültürel- Ekonomik   B) Sosyal- Askeri 

C) Sosyal-Kültürel   D) Ekonomik- Askeri 

 

S8. Mustafa Kemal’in eğitim aldığı okullar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kronolojik sıralamaya 

uygun verilmiştir? 

A) Şemsi Efendi Okulu- Selanik Askeri Rüştiyesi- Manastır Askeri İdadisi 

B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi – Harp Okulu- Mahalle Mektebi 

C) Selanik Askeri Rüştiyesi- Harp Akademisi- Mahalle Mektebi 

D) Manastır Askeri İdadisi- Selanik Askeri Rüştiyesi- Harp Akademisi 

 

S9. Mustafa Kemal’in Rüştiye yıllarından itibaren kendini yetiştirmeye başlamıştı. Matematiğe ilgisi 

mantıklı, hesabını bilir bir kişilik kazanmasında edebiyat ve şiire ilgisi fikirlerini etkili bir biçimde 

açıklayabilmesine, yazar ve konuşmacı olmasına katkı sağlamıştır. Tarihi sevmesi, milli bilinci 

kazanmasına ve millî duygularının gelişmesini sağlamıştır. Askerliğe karşı duyduğu ilgi ise onun liderlik 

yeteneklerini geliştirmiştir. 

Verilen paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mustafa Kemal askerliğe küçük yaşlardan itibaren ilgi duymuştur. 

B) Mustafa Kemal’in Tarih’e olan ilgisinin oluşmasında Tarih öğretmeni etkili olmuştur. 

C) Mustafa Kemal’in aldığı eğitim onun kişiliğinin oluşmasında oldukça etkilidir. 

D) Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşmasında en çok Selanik Askeri Rüştiyesindeki öğretmenleri etkili 

olmuştur.  

 



S10. Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesindeki “Size ben taarruz değil ölmeyi emrediyorum, biz 

ölünceye kadar yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelecektir.” Emri onun en çok hangi kişilik 

özelliğini ortaya çıkarır. 

A) Vatanseverliği    B) İdealistliği            C) Mantıklılığı    D) İleri görüşlülüğü 

 

S11. Ülke meseleleri ile genç yaşlarda ilgilenmeye başlayan Mustafa Kemal Türk-Yunan savaşına 

katılmak için bazı arkadaşlarıyla okuldan kaçmıştı. Ancak yaşlarının küçük olduğu anlaşılınca yetkililer 

onları geri göndermişti.  

Mustafa Kemal, Türk-Yunan savaşı yaşandığı sırada hangi okula devam ediyordu? 

A) Selanik Askeri Rüştiyesi  B) Harp Okulu  

C) Manastır Askeri İdadisi  D) Harp Akademisi 

 

S12. Mustafa Kemal’in fikirlerinin gelişmesinde okuduğu Türk yazarlar oldukça etkilidir.  

Aşağıdaki yazarlardan hangisi onda Türkçülük fikrinin gelişmesine katkısı pek olmamıştır? 

A) Namık Kemal    B) Tevfik Fikret  

C) Mehmet Emin Yurdakul   D) Ziya Gökalp 

 

S13. 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borçlanan Osmanlı Devleti bir süre sonra 

borçlarının faizini bile ödeyemez hâle gelerek ekonomik olarak iflas etti. Bunun üzerine alacaklı 

devletler, Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya gelerek 1881’de Düyûn-u Umûmiye (Genel Borçlar 

İdaresi)adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el 

koyan bu teşkilat, vergileri topluyor ve alacaklı devletlere paylaştırıyordu. Osmanlı Devleti 

kapitülasyonlar ve Düyûn-u Umûmiye teşkilatının etkisiyle ekonomik bağımsızlığını kaybetti. Bu 

durum devletin siyasi bağımsızlığına da zarar verdi. 

Verilen metne göre kapitülasyonlar ve Düyûn-u Umûmiyenin Osmanlı devletine etkisini aşağıdaki 

seçeneklerden hangisi en iyi ifade eder? 

A) Osmanlı Devleti siyasi bağımsızlığını kaybederek Avrupalı devletlere bağımlı hale gelmiştir 

B) Osmanlı Devleti ekonomik olarak Avrupalılara bağımlı hale gelmiş bu durum siyasi bağımsızlığa da 

zarar vermiştir. 

C) Düyûn-u Umûmiye teşkilatı Osmanlı Devletinin bütün gelirlerine el koymuştur. 

D) Avrupalı devletler Düyûn-u Umûmiye teşkilatı ile Osamanlı Devletini himayeleri altına almışlardı. 

 

S14. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmişti. Avrupalı devletlerden 

yüksek faizle borçlar ödenemez hale gelmişti. Ülke Avrupalıların açık bir pazarı haline gelmişti. 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinin Avrupalı devletlerden kontrolüne geçmesinin 

sebeplerinden biri değildir? 

A) Kapitülasyanlar    B) Osmanlı borçları 

C) Sanayi üretiminin olmaması   D) Siyasi bağımsızlığın olmaması 

 

S15.  

“Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.”  

“Vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.” 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri onun hangi kişilik özelliğini gösterir? 

A) İleri Görüşlülüğü  B) Akla ve bilime önem vermesi 

C) Vatanseverliği  D) Ümitsizliğe yer vermemesi 



 

S16. Aşağıda Mustafa Kemal’in yaptığı bazı çalışma ve görevler verilmiştir.  

Bu çalışma ve görevlerden hangisi askeri bir görev değildir? 

A) Şam 5. Orduda staj yapması 

B) 19. Tümen Komutanlığına atanması 

C) Hareket Ordusunda kurmay başkanlığı yapması. 

D) Temsil Heyetine başkanlık yapması 

 

S17. Aşağıda Mustafa Kemal’in yaptığı bazı çalışma ve görevler verilmiştir.  

Bu çalışma ve görevlerden hangisi onun teşkilatçı özelliğini en çok ön plana çıkarır. 

A) Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması 

B)Tekirdağ’da bulunan 19. Tümen komutanlığına atanması. 

C) Hareket Ordusunda kurmay başkanlığı yapması. 

D) Fransa’da Picardi Manevralarına katılması 

 

S18. “Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını 

tamamen zamana uygun ve bütün anlam ve biçimleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna 

ulaştırmaktır. İnkılâplarımızın temel ilkesi budur.” K. Atatürk 

Verilen sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişilik özelliğini yansıtır? 

A) İnkılapçılığı   B) Askeri dehası 

C) Çok yönlülüğü  D) Ümitsizliğe yer vermemesi 

 

S19. Batıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edilmesi gerektiği fikrini savunan 

Osmanlı düşünürlerindendir. Mustafa Kemal’de İnkılapçılık düşüncesini oluşmasında etkili olmuştur. 

Metinde anlatılan Türk fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Namık Kemal   B) Mehmet Emin Yurdakul 

C) Ziya Gökalp    D) Tevfik Fikret 

 

S20.  

Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisini ......’da okudu. 

Mustafa Kemal askerî idadiyi ......’da okudu. 

Mustafa Kemal ......’da ateşemiliter olarak çalıştı. 

Verilen cümlelerdeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) İstanbul- Manastır- Sofya   B) Selanik – Manastır- Şam 

C) Manastır- Şam- Sofya   D) Selanik- İstanbul- Manastır 

 

Cevap anahtarı:  

1. D - 2. D - 3. C - 4. A - 5. B - 6. B - 7. C - 8. A - 9. C- 10. A 

11. C- 12. B - 13. B- 14. D- 15. C- 16. D- 17. A- 18. A-19. D- 20. A 


