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1.  

Verilen paragrafın gazete haberi olduğu var-
sayılırsa bu haberin manşeti aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Soyadı Kanunu kabul edildi.
B) Tekke ve zaviyeler kapatıldı.
C) Takvim ve ölçülerde değişiklik yapıldı.
D) Medeni Kanun kabul edildi.

2.   

1. Toplumsal karışıklığı önlemek için 
Soyadı Kanunu çıkarılmıştır. ?

2.
Tekke ve zaviyelerin kapatılması 
Türk toplumunun dinsel açıdan bö-
lünmesini engellemiştir.

?

3. Dini işlerde kullanmak için milâdi 
takvime geçilmiştir. ?

Şekilde verilen bilgilerin doğru olanlarına 
"þ", yanlış olanlarına "ý" konulduğunda 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 1. - þ
2. - þ
3. - ý

B) 1. - ý
2. - ý
3. - þ

C) 1. - þ
2. - ý
3. - þ

D) 1. - þ
2. - ý
3. - ý

3.  Toplumsal Sorunlar
Çözüm

?
Verilen sorunların çözülmesi için "?" olan 
yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması.
B) Kılık, kıyafette değişiklik.
C) Takvim ve ölçülerde değişiklik.
D) Soyadı Kanunu

4.  Çağdaş toplumun en önemli unsurlarından birisi 
toplum içindeki bireylerin eşit olması ve ayrıcalık 
oluşturacak ünvanların kullanılmamasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çağdaş 
bir toplum oluşturmak için yapılan inkılaplar-
dan biridir?

A) Kabotaj Kanunu
B) Soyadı Kanunu
C) Sanayiyi Teşvik Kanunu
D) Misâkıiktisadi kararları

5.   
Türkiye'de kadınlara ilk defa siyasi 
hakların verilmesi

1930

Japonya'da kadınlara siyası hakların 
verilmesi

1950

İtalya'da kadınlara siyasi hakların 
verilmesi

1948

Fransa'da kadınlara siyasi hakların 
verilmesi

1946

Verilen tabloya bakıldığında aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Türk kadını siyasi haklarını bazı ülkelerden 
daha önce elde etmiştir.

B) Japonya'da kadın nüfusu fazla değildir.
C) İtalya'da seçime dayalı yönetim anlayışı 

yoktur.
D) Sosyal devlet anlayışı diğerlerine göre 

Türkiye'de daha fazladır.
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Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 5
6.  Türkiye'de kadınlara verilen siyasi haklar;
   •  1930'da belediye seçimlerine katılma
   •  1933'te muhtarlık seçimlerinde seçme ve seçil-

me hakkı
   •  1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Cumhuriyet'in ilanıyla beraber, kadınlara siya-
si hak verilmiştir.

B) Kadınlara sadece yerel seçimlere katılma 
hakkı verilmiştir.

C) Kadınlar, milletvekili olma hakkını diğer siyasi 
haklardan önce elde etmiştir.

D) İlk önce köylerde yaşayan kadınlara siyasi 
hak verilmiştir.

7.  Medeni Kanunla;
1. Kadınlar istediği mesleğe girebilme
2. Kadınlara da boşanma hakkının verilmesi
3. Resmi nikah zorunluluğu
4. Mirasta eşit pay alma

yenilikleri, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili 
değildir?

A) Eşitlik  B) Ekonomik özgürlük
C) Kanuni güvence D) Siyasi hak

8.  "Türk milletinin yürütmekte olduğu gelişme ve 
uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu 
meşale müspet bilimdir. Şunu da belirtmeliyim ki 
yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin ta-
rihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda 
yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek 
karakterini, çalışkanlığı, doğuştan zekasını, ilme 
bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik 
duygusunu geliştirmek milli ülkümüzdür."

Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'ndaki sözlere ba-
karak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Milli birlik duygusuna önem verilmiştir.
B) Türk milletinin güzel sanatlar sevgisinden 

bahsedilmiştir.
C) Türk milletinin uygarlaşmasında "ilmin" reh-

berliğinden bahsedilmiştir.
D) Türk milletinin tarihi zaferlerine değinilmiştir.

9.   
Tekke ve zaviyelerin kapatılması a
Soyadı Kanunu'nun kabulü b
Kılık - kıyafet değişikliği c
Takvim ve ölçülerde değişiklik d

Verilen inkılaplar etkili olduğu alan ile ilgili 
değerlendirilirse aşağıdaki sıralamalardan 
hangisi doğru olur?

A) a-
b-
c-
d-

Ulusal
Ulusal
Ulusal
Uluslararası

B) a-
b-
c-
d-

Uluslararası
Ulusal
Uluslararası
Ulusal

C) a-
b-
c-
d-

Ulusal
Ulusal
Uluslararası
Uluslararası

D) a-
b-
c-
d-

Uluslararası
Uluslararası
Ulusal
Ulusal

10.  Nutuk (söylev) adını taşıyan bu kitapta Mustafa 
Kemal, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarını, Milli 
Mücadele Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluş yıllarını anlatmıştır. Bu dönemi ayrıntıla-
rıyla açıklamış, dönemi aydınlatan başlıca eser 
haline gelmiştir. Eser hazırlanırken birçok belge 
taranmıştır. Bunlar arasında dönemin gazeteleri, 
Erzurum - Sivas Kongresi zabıtları, kişisel yazış-
ma ve telgraf bulunmaktadır. 

Verilen paragraftan hareketle nutukla ilgili olarak 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tarihi bilgileri içermektedir.
B) Çeşitli kaynaklardan faydalanılarak yazılmıştır.
C) Milli Mücadele Dönemi'ni anlatan tek eser 

olmuştur.
D) Mustafa Kemal tarafından ortaya konulmuştur.

11.  1. Hıfzıssıhha Enstitüsünün açılması
2. Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılması
3. Halkevlerinin açılması

Yukarıdaki kurumlardan hangileri sağlık ile 
ilgilidir?

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


