Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Ülkemizin Yönetim Şekli
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Cumhuriyet 29 Mart’ta ilan edildi.

(

) Devletimizin yönetim şekli cumhuriyettir.

(

) Cumhuriyet, millet hâkimiyetine dayanan ve gücünü halktan alan bir devlet yönetimi şeklidir.

(

) Cumhuriyet yönetiminde kadın erkek eşitliği yoktur.

(

) Cumhuriyet, en iyi yönetim şeklidir.

(

) Mustafa Kemal Atatürk, insan hak ve özgürlüklerine çok önem verirdi.

(

) Cumhuriyet ile birlikte herkes, eşit şartlarda eğitim alma hakkına sahip oldu.

2-Cumhuriyet kurulmadan önce devletimizi kimler yönetirdi?
A-Krallar

B-Padişahlar

C-Komutanlar

3- Cumhuriyet yönetimi, gücünü aşağıdakilerden hangisinden alır?
A-Milletten

B-Sanayiden

C-Zenginlerden

4- Cumhuriyet yönetiminde millet, egemenliğini aşağıdakilerin hangisi aracılığıyla kullanır?
A-Avukatlar aracılığıyla

B-Milletvekilleri aracılığıyla

C-Bürokratlar aracılığıyla

5- Aşağıdakilerden hangisi kadın ve erkek eşitliğine örnek bir durum değildir?
A-Seçimlerde hem kadınların hem de erkeklerin oy kullanması,
B-Seçimlerde sadece erkeklerin oy kullanması,
C-Hastanelerde kadın ve erkek doktorların bulunması.

6- Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biri değildir?
A- Kadınlara, milletvekili, belediye başkanı, muhtar olma hakkı verildi.
B- Çocuklara oyun oynama hakkı verildi.
C- Birlikte yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındı.

7- Aşağıda verilenlerden hangisi cumhuriyetin ilan edildiği tarihtir?
A- 19 Mayıs 1919

B- 23 Nisan 1920

C)-29 Ekim 1923
bekirbulut

8-Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin bize getirdiği hak ve özgürlüklerden değildir?
A-Seçme ve seçilme hakkı
B-Yemek yeme hakkı
C-Düşünce hürriyeti
9-Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden birisi değildir?

A

B

C

10- Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.
Türkiye Cumhuriyeti- cumhuriyet-erkek-halk-padişah-kadınların-yaşatmak-1923-kadın

 Sahip olduğumuz hak ve hürriyetlere…………………………sayesinde kavuştuk.
 Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizin adı…………………. ………………….oldu.
 Cumhuriyetten önce ülkemizi……………………yönetiyordu.
 Cumhuriyetle birlikte …………………….yönetimde söz sahibi oldu.
 Cumhuriyeti korumak ve …………………….her Türk vatandaşının görevidir.
 Cumhuriyetten önce …………………….seçme ve seçilme hakkı yoktu.
 Cumhuriyet 29 Ekim ……………………….yılında ilan edildi.
 Cumhuriyetle birlikte ………..……..ve………………….eşitliği sağlanmıştır.
11- Cumhuriyetle birlikte kadın ve erkeğe seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Seçme ve seçilme
hakkımız kaç yaşında başlamaktadır?
A-18

B-19

C-20

12-Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihteki (gün-ay-yıl) rakamların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-25

B-27

C-29

13-Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan bir yenilik değildir?
A-Yeni harflerin kabul edilmesi
B-Soyadı kanununu değiştirilmesi
C-Kadın ve erkeğe eğitimin mecburi olması
bekirbulut

