1.DÜNYA SAVAŞI
1- 1.Dünya Savaşında Almanya nın , Osmanlı’yı yanına almak istemesinin dini sebebi aşağıdaki gelişmelerden

hangisine yöneliktir?
a- Osmanlının askeri üstünlüğünden yararlanmak
c- Osmanlı halifesinin cihad ilanından yararlanmak

b- Osmanlı ekonomisinin gelişmesine destek olmak
d- Yeni cepheler açılmasını sağlamak

2-) I. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Siyasal birliğini geç tamamlayan
Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içine girdi. Almanya, bir yandan İngiltere’nin
sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin kömür havzası olan Alsas-Loren bölgesini Fransa’dan aldı. Metinde
anlatılan bilgiler hangi gelişmenin devletler üzerindeki etkisidir.

a-Sanayi inkılabı

b-Fransız ihtilali

c- Trablusgarp savaşı

d- Duyunu Umumiye’nin kurulması

3)Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise Balkanlar ve Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurmaya çalışıyordu. Aynı bölge
Rusya’nın da yayılma sahasıydı. Rusya “……………..” politikasıyla Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı
Devleti’nden kopararak kendi hâkimiyeti altına almaya ve Balkanlar üzerinden Akdeniz’e inmeye çalışıyordu
Parçada anlatılan ,Rusların sıcak denizlere inme amacı da taşıyan politikasının adı nedir?
A-Pantürkizim

B- Panislavizm

C-Sömürgecilik

D- Manda Ve Himayecilik

4-1.Dünya Savaşı’nda devletler İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
İttifak (Bağlaşma) Devletleri Savaştan önce:
İtilaf (Anlaşma) Devletleri Savaştan önce:
Almanya,
İngiltere, Fransa, Rusya.
Avusturya-Macaristan, İtalya.
Savaş sırasında:
Savaş sırasında:
İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya,
Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katıldı.
Brezilya, Portekiz ve Romanya bu gruba katıldı.
Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Savaş başladıktan sonra her iki gruba da başka devletlerden katılım olmuştur.
B) Devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmıştır.
C) Birinci Dünya Savaşı’na en son dahil olan devlet Rusya olmuştur.
D) Savaş sırasında taraf değiştiren devletler olmuştur.
5--Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:
• Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.

• Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.
Birinci Dünya Savaşı’nın bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Avrupa’nın siyasi haritası değişmiştir.
C) Savaşı İttifak Devletleri kazanmıştır.
kaybetmiştir

B) Yeni imparatorluklar ortaya çıkmıştır.
D)
Demokratik
rejimler
güç

6- Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:
• Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı.
• Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin
Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu. Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir?
A) Siyasi
B) Askerî
C) Sosyal
D) Kültürel
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7• İtilaf devletleri İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni teslim almayı
• Karadeniz’e geçip müttefikleri Rusya’ya yardım göndermeyi planlıyorlardı
1. Dünya savaşındaki hangi cephenin nedenleri açıklanmıştır
a-Kanal cephesi b- Irak cephesi c- Hicaz Yemen cephesi d- Çanakkale cephesi
8- Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan” dediği Fahrettin Paşa,
1916’da Medine’ye gönderildi. “Çöl Kaplanı” namıyla meşhur Fahrettin Paşa, İngilizler tarafından desteklenen
Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı, elinde bulunan son derece kısıtlı imkânlara rağmen Medine’yi iki yıl yedi ay
savundu. “Ölürüm de Peygamber kabrini çiğnetmem.” Diyerek şehri isyancılara ve İngilizlere teslim etmedi.
Kuşatma uzadıkça aç ve susuz kalan Osmanlı askerleri çekirge yiyerek Medine’yi savunmaya devam etti.Hicaz
Yemen cephesinde yaşanılan bu bilgilere göre Fahrettin Paşa ve askerleri için hangi kişilik özelliklerini söylemek
doğrudur?
a-Teslimiyetçi ve Uzlaşmacı

b- Çok yönlü ve İnkılapçı c- Kararlı ve Vatansever

d- Birleştirici Ve Bütünleştirici

9- Bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyip Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz

kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi’nden çıkarma yaparak Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere
karşı Osmanlı kuvvetleri, Selman-ı Pâk Muharebelerinde büyük bir zafer elde etti (22-25 Kasım 1915). Halil
(Kut) Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut’ülAmâredenilen yerde İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz
askerleri komutanları General Townshend (Tavzınd) ile birlikte esir alındı (29 Nisan 1916). Metinde anlatılan
gelişmeler 1. dünya savaşının hangi cephesinde yaşanmıştır?
a-Kanal b- Romanya c- Çanakkale d- Irak
101. “Sonunda, doğrudan Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya yazarak Sofya’da daha fazla
kalmak istemediğini, görev verilmeyecekse açıkça söylenmesini istedi. Aralık
başında gönderdiği mektupta şunları yazıyordu: ‘Vatanın savunulmasına yönelik
etkin görevden daha önemli ve yüce bir görev olamaz. Arkadaşlarım cephelerde,
ateş hatlarında savaşırken ben Sofya’da ataşemiliterlik yapamam. Eğer birinci sınıf
subay olma yeterliliğinde değilsem lütfen söyleyiniz.”
2. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı öncesinde askerî ataşe olarak bulunduğu
Sofya’dan İstanbul’a mektuplar göndermiştir. O mektuplardan birinde, Osmanlı
yöneticilerine; Almanya’nın çıkabilecek bir savaşta yenileceğini söylemiş ve bu
nedenle Almanya’nın yanında savaşa girilmemesi uyarısında bulunmuştu. Bu
açıklamalar Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?
a-Çok yönlülük –İnkılapçılık
b-Mantıklılık-İnsan sevgisi
c-Vatanseverlik-İleri görüşlülük
d-Birleştiricilik - Kararlılık
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11- İngiltere ve Fransa, İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve

müttefikleri Rusya ile doğrudan bağlantı kurmak istediler. Bunun için de 18 Mart 1915’te
donanmalarıyla birlikte Çanakkale Boğazı’nı geçme girişiminde bulundular. Ancak Boğaz’a
döşenmiş mayınlar ve Türk topçularının isabetli atışları karşısında ağır kayıplar vererek
geri çekildiler. Müttefikler, denizde uğradıkları başarısızlık üzerine Türk savunmasını
çökertmek için bu kez de Gelibolu Yarımadası’na asker çıkardılar. Mehmetçik’in
kahramanlığı karşısında tutunamayacaklarını anlayınca da bir süre sonra yarımadayı terk
etmek zorunda kaldılar. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirecek
nitelikte önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Boğaz’ın geçilememesi nedeniyle yardım
alamayan Rusya’da çarlık rejimi yıkıldı. Yeni yönetim Rusya’nın savaştan çekildiğini ilan
etti. Diğer yandan İtalya, İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girerken Bulgaristan İttifak
Devletleri safına katıldı. Çanakkale cephesi ile ilgili bu bilgilerden hangi yargıya
ULAŞILAMAZ?
a-Cephe, itilaf devletlerinin, yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
b-İtilaf devletlerin askeri başarısızlığı, Rusya’yı olumsuz etkilemiştir.
c- Türk ordusunun başarısı, savaşının gidişatını değiştirmiştir
d-Osmanlı devleti 1. Dünya savaşı öncesi kaybettiği toprakları geri kazanmıştır

12-Her ne kadar “tarafsızlık” ilan edilse de yönetimde bulunan İttihat ve Terakki
Hükûmetinin önde gelen isimlerinden Enver Paşa ve arkadaşları savaşa katılmayı
düşünüyordu. Bu kişiler, Avrupa’da başlayan savaşın Osmanlı Devleti’ni de etkileyeceğine
ve savaşın dışında kalmanın mümkün olmayacağına inanıyorlardı. Osmanlı yöneticileri
zaferle sonuçlanacak bir savaşla:
-Kapitülasyonları kaldırmayı
-Dış borçlardan kurtulmayı amaçlıyorlardı.
Osmanlı yöneticilerinin bu beklentileri ile ilgili hangisini söyleyebiliriz?
a-Ulusal egemenlik hedeflenmiştir.
b-Ekonomimizi olumsuz etkileyen etkenlerin kaldırılması hedeflenmiştir.
c-Sömürgecilik yarışında yer almak istenmiştir.
d-Azınlık isyanlarına son vermeyi amaçlamışlardır.
13-“İngilizlerin zırhlılarımıza el koymaları ve bedelini geri vermemeleri Hükûmetin
Almanlarla ittifak yapmasına sebep oldu. Rusya'nın Boğazlara saldırması karşısında vatanı
başka şekilde savunmaya imkân kalmamıştı. Ordularımızın sevk ve idaresini adeta onlara
teslim ettik. Bütün seferberlik planlarımızı Almanlar yaptı. Bizler sadece onlara malzeme
hazırladık. Onlardan gizli bir şeyimiz yok. Açıklamada belirtilen husus hangi sorunun
cevabıdır?
a-Trablusgarp savaşını neden kaybettik?
b - 1. Dünya savaşında neden Almanya’nın yanında yer
aldık?
c-Almanya’nın savaşta müttefik arama sebebi nedir?
d- Milli mücadeleye Almanlar destek verdi mi?
14-Fahrettin Paşa, şehrin teslim edilmesini isteyen isyancılara Medinelilerin huzurunda şu cevabı verdi: “Biliniz
ki kahraman askerlerim İslamlığın göz bebeği olan Medine’yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine
kadar savunmaya ant içmiştir. Bu asker Medine’nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mutahhara’nın altında
kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet
minarelerinden Türk’ün al bayrağı inmeyecektir!” Fahrettin pasa bu ifadeleri hangi cephe için kullanmıştır?
a-Çanakkale
b-Irak
c-Hicaz – Yemen
d-Kafkas
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15-Ruslar tarafından kışkırtılan ve desteklenen Ermenilerin bir kısmı komiteler (silahlıçete)
kurarak Doğu Anadolu’da Müslüman halka baskı yapmaya başlamışlardır. Ermeni çetelerinin
faaliyetleri I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yoğunluk kazanmıştır. Osmanlı Devleti’nin
birçok cephede mücadele etmesini fırsat bilen Ermeni çeteleri, Ruslarla iş birliği yaparak
Doğu Anadolu’da isyan çıkarmışlar ve bölgedeki sivil halkı katletmeye başlamışlardır.
Osmanlı yönetiminin bütün ikazlarına rağmen Ermeni çeteleri bu faaliyetlerinden
vazgeçmemiş hatta kendilerine destek vermeyen Ermenileri bile öldürmekten
çekinmemişlerdir. 1. Dünya savaşı yıllarında Kafkas Cephesinde Ermenilerin bu tutumu
karşısında da Osmanlı Devleti hangi önlemi almıştır ?

a-Sevk ve iskan kanunu çıkartılarak , Ermeniler Suriye’ye göç ettirildi.
b-Meşrutiyet ilan edilerek Ermenilerin milletvekili olması sağlandı.
c-Ermenilere devlet kurma izni verilerek isyanların önüne geçildi.
d-Ermenilerle anlaşma yapılarak, İzmir Ermenilere verildi.
16- Yavuz ve Midilli’nin de içinde bulunduğu Osmanlı donanması, Alman bir amiral komutasında tatbikat

gerekçesi ile Karadeniz’e açıldı. Enver Paşa’nın gizli emri ile 29 Ekim 1914’te Rusya’ya ait Sivastopol ve Odessa
limanları bombalandı. Böylece Osmanlı Devleti tarafsızlık politikasını terk ederken Almanya’nın yanında savaşa
girmiş oldu. Osmanlı Devleti’nin bir oldubitti ile savaşa girmesinden sonra yeni cepheler açıldı ve savaş daha
geniş bir alana yayılmış oldu. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, metinde yapılan açıklamalarla ilgilidir?
a-1. Dünya savaşına girmemize yol açan gelişme
c-II. Balkan savaşına Osmanlının katılması

b-Trablusgarp’ta İtalya ile savaşmamız
d-31 Mart olayı ile meşrutiyete karşı ayaklanma
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Tarafsızlığını Boğazları
ilan etti.
kapattı.

ulaşıma Ülke genelinde seferberlik Kapitülasyonları
başlattı.
duyurdu

kaldırdığını

-OSMANLInın1dünya Savaşı öncesi aldığı bu tedbirlerle ilgili hangisini SÖYLEYEMEYİZ?
a-Ekonomiyi korumak amaçlı karar almıştır
b-Tedbir amaçlı orduya askeri takviyeler yapmıştır
c-Savaşın olumsuz etkisinden kendisini korumak istemiştir d-Almanya’nın yanında savaşa katılma kararı almıştır
18- Osmanlı yöneticileri, ilk ittifak teklifini İngilizlere yani İtilaf Devletlerine yaptılar. Bunda Almanya’ya karşı

duyulan kırgınlığın da etkisi vardı. Çünkü Osmanlı yöneticileri son dönemde yaptıkları Savaşlarda, müttefik
bildikleri Almanlardan destek görememişti. İngiltere ile müttefik olunması hâlinde ise, Osmanlı Devleti üzerindeki
Rus baskısının İngilizler tarafından önleneceğini düşünüyorlardı. Ekonomik ve askerî gücü iyice zayıflamış olan
Osmanlı Devleti’nin bu ittifak teklifi, Rusların da baskısıyla, İngilizler tarafından reddedildi. Ancak Osmanlı
Devleti’nin karşı bloka kaymasını istemeyen İngilizler, onu savaşın sonuna kadar tarafsız tutma gayreti içine
girdiler. Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması hâlinde, savaşın sonunda kapitülasyonları gözden geçirebileceklerini
vadettiler. Bu, Osmanlı Devleti’ni oyalamaktan başka bir şey değildi. Çünkü İtilaf Devletleri “bölüşülecek pasta
"olarak gördükleri Osmanlı topraklarını savaş bittiğinde kendi aralarında paylaşmayı planlıyorlardı. Yapılan bu
açılamaya göre hangi yargıya Ulaşamayız?

a-Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için siyasi işbirliği arayışına girmiştir
b-Önce itilaf devletlerine ortaklık teklif etmiştir
c-İtilaf devletleri Osmanlı'yı korumak icin savaşa girmemesini önermişlerdir
d-Osmanlının savaşa girmemesi için ekonomik engelleri kaldırma teklifte bulunmuşlardır
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