
ÖĞRENCİ DERS ÇALIŞMA NOTU 
 

*. II. Dünya savasının nedenleri? 
- Almanya’nın Versay Barıs antlaşmasını bozma çabaları 

- Devletler arasındaki silahlanma yarışı 
- Almanya’nın Ren bölgesine asker göndermesi 

- İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi 

 
*II. Dünya Savaşı devam ederken düzenlenen başlıca 

konferanslar 

- Casablanka  

- Tahran  

- Yatla    
- Moskova 

-Adana 
 

*  II. Dünya savaşı döneminde hangi  liderler hangi 

ülkeleri yönetiyordu? 

- İtalya- Mussoline 

- Türkiye-İsmet İnönü  

- Almanya- Adolf Hitler  

- ABD- Franklin Roosevelt 

İngiltere- Winston Churchill- 

-SSCB- J Stalin 

 

* II. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’nın 

Barbarossa Harekâtının asıl amacı 

- SSCB’yi işgal etme 

 

* II. Dünya Savaşı'nda; Müttefik Devletler 

   SSCB, ABD, İngiltere, Fransa 

 

*Mihver Devletler, hangileridir: Almanya, Japonya ve İtalya 

İtalya Akdeniz’de yayılmacı politikalarla hakimiyet 

kurmak  için Akdeniz’e “ Bizim Deniz” unvanını 

vererek Almanya ile yakınlaşmıştır.  

*Almanya ise güçlü bir Alman devleti için “Hayat 

Sahası” politikasını savunmuştur.  

 

*I.Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri: 

İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya 

 

*I. Dünya Savaşı Yıllarında İttifak Devletleri: 

Almanya, Avusturya- Macaristen impr. Osmanlı, Bulgaristan 

 

 

6. Birleşmiş Milletler'in kurulması amacıyla 

toplanan konferans aşağıdakilerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

- San Francisco Konferansı  

 

-. II. Dünya Savaşında Hiroşima’ya atılan ilk atom 

bombasının adı aşağıdakilerden hangisidir?  

C) Küçük Çocuk  

II. Dünya Savaşı’nda Nagazaki’ye atılan atom 

bombasının adı; 

   Şişman Adam 

 

8. II. Dünya Savaşı esnasında Türkiye'de, savaş 

koşullarının ortaya çıkardığı yüksek kazancı 

engellemek amacıyla Devletin denetimi ele almak 

için çıkarttığı kanun aşağıdakilerden hangisidir? 

- Milli Koruma  

 

 

II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de haksız kazanç 

elde etmeye çalışan zenginler için  çıkardığı vergi, 

Varlık vergisi 

 

* II. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Alman tehlikesine 

karşı oluşturduğu savunma hattı? 

- Maginot - 

 

* II. Dünya Savaşı'nda Müttefik Devletler'in 

Fransa'yı kurtarmak amacıyla düzenledikleri 

harekat?  

Normandiya Çıkarması  

 

Savaş Yıllarında Türkiye 

- Öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere meclise sunulan 

kanun teklifi kabul edildi 

- Savaş şartlarından dolayı çok partili hayata geçiş 

ertelendi. 

- Ekonomiyi kalkındırmak için İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı 

donduruldu. 

- Ekonominin geliştirilmesi ve fiyatların kontrol altına 

alınması için serbest piyasa ekonomisi uygulanamadı 

-Köy enstitülerine önem verilerek eğitimdeki eksiklikler 

giderilmeye çalışıldı. 

- Tarımda, özellikle de buğday üretiminde gerileme yaşandı 

-2 Milyon genç silah altına alındığından dolayı nüfus 

artışında düşüş yaşandı. 

-Ekonomi olumsuz etkilendi. Silaha büyük yatırım yapıldı. 

 

 

* Siyasi alanda yaşanan mücadele ABD sinema sektörünü 

olumsuz etkilemiştir. Hollywood, sinema sektöründeki 

üstünlüğünü Hindistan, Çin gibi diğer ülkelere kaptırmıştır.” 

Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek en kapsamlı 

yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

*II. Dünya savaşı Fizik bilim adamaları veya 

mühendislerin savaşı olarak bilinen bir savaş olarak 
tarihe geçti.  

 

 

*ABD, SSCB ve komünist rejimin dünyada yayılmasını 

engellemek için “Truman ve Marshall” planları ile 

Türkiye'nin  de içinde olduğu Avrupa kıtasına ekonomik ve 
askeri yardımlarda bulunmuştur. 

 



*Japonların ABD’ye ait Hawai adalarında bulunan 

Parl Harlbour üssüne baskın yapmaları nedeniyle ABD II. 

Dünya Savaşına Müttefik devletler safında katıldı. 
 

 
 

 

_ -Paris Konferansı’nda uluslararası barışı sağlamak için 

atılan adım. Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) 

-SSCB’nin kurulmasını sağlayan lider- Lenin 

-ABD’nin yanlızlık politikasına verilen ad -Monroe Doktrini   

-SSCB’ye karşı başlatılan Türkistan millî mücadelesine 

verilen isim -Basmacı Harekatı 

-Japon tarihinde aydınlanma dönemi-Meiji Restarasyonu 

-Sofyetlerin Almanları yenilgiye uğrattığı cephe-Stalingrat 

 
* Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferansı 

(1945)’ında alınan kararlar: 

 

-Nazi Almanya’sının işgal ettiği topraklarının geri alınması, 

- Avusturya'nın Almanya'dan ayrılması, -Savaş suçlularının 

-Almanya'nın "demokratikleştirilmesi", Berlin ve Viyana'nın 

bölünmesi,  

 -Savaşın nasıl biteceği değil barışın nasıl sağlanacağı 

konularının görüşülmesidir. 

 

* Almanya, II. Dünya Savaşı’nda 

SSCB’ye yönelik Stalingrat  
İngiltere’ye karşı Kartal Hücumu’nu yapmıştır. Her 

ikisinde de başarısız olmuştur. 

 
 

*Dünya tarihinde savaşlar, “devletlerin silahlı 
kuvvetlerinin karşılıklı çarpışması” şeklinden çıkıp 

milletlerin topyekün savaşı haline gelen savaş 

 I. Dünya Savaşı  

  

18 Ocak 1919'da I. Dünya Savaşı sonunda mağlup 

devletlerle yapılacak  anlaşmaların içeriğini 
görüşmek amacıyla toplanan konferansın adı: 

      Paris Antlaşması      
 

* Almanya ve İtalya’nın bazı yerlere saldırması üzerine II. 

Dünya Savaşı Öncesinde Montrö Boğazlar Sözleşmesinde; 

Lozan antlaşmasında Boğazlar üzerinde oluşturulan uluslar 

arası komisyon kaldırılarak Türk hakimiyetine verildi. 

 

 

*. -NEP -Rusya    

      -Faşizm -İtalya 
      -Nasyonel Sosyalizm -Almanya 

     -Atatürkçülük- Türkiye  
     -Monreo Doktrini- ABD 

 
*. Versay Antlaşması’nın koşullarıyla eli kolu bağlanan, 

savaş tazminatları yükü altında ezilen, Fransa ve 

Polonya’ya aktarılan sınır bölgeleri yüzünden stratejik 
yönden kısıtlanan Almanya’nın ülke içinde enflasyon ve 

sınıflar arası gerginlikler yaşaması Almanya’da Nazileri 
iktidara taşıdı. Nazi iktidarı döneminde hava, deniz ve kara 

kuvvetleri için harcanan para ve asker sayısında artışlar 

yaşandı. 
 

- Versay Antlaşması Almanya’yı siyasi açıdan zor duruma 

düşürdü 

- Almanya’da toplumsal ve ekonomik huzursuzlukların 

yaşandı 

- Nazi iktidarında askerî harcamalarda bütçeden ayrılan 

payın artırıldı 

Nazi iktidarının ortaya çıkmasında Versay Antlaşması’nın 

etkisi oldu. 

 


