Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Atatürk'ün Kişilik Özellikleri
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nda milli birliği sağlayan bir lider olmuştur.

(

) Mustafa Kemal komutanlarla işbirliği yapmıştır.

(

) Mustafa Kemal hiç kimsenin görüşüne değer vermezdi.

(

) Mustafa Kemal kararlı bir lider ve komutandı.

(

) Mustafa Kemal çocukları sevmeyen bir liderdi.

2-Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile tamamlayınız.

 Mustafa Kemal, olayların sonucunu akıl ………………tespit ederdi.
 Mustafa Kemal,

insanları ve çocukları çok ………….bir liderdi.

 Atatürk’ün kararlılığı sayesinde kısa zamanda yeni ……………….kullanılmaya başlandı.
 Kararlı olması, Atatürk’ün kişilik …………….birisidir.
 Atatürk’ün başarılı olmasının nedenlerinden birisi de ………………iş birliği yapmasıdır.
 Atatürk Millî Mücadele’nin …………ve galibidir.
 Atatürk, düşmanı yurdumuzdan çıkaracağına inanmış, ……………..de inandırmıştı.
seven –yürüterek- komutanlarla - Türk milletini özelliklerinden -Türk alfabesi- lideri

3- Atatürk’ün, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmasında hangi kişilik özelliği etkili olmuştur?
A-Liderliği

B-Komutanlığı

C-Çocukları sevmesi

"... Yurdun her karış toprağı, yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz...”
Nutuk Söylev, C 2, s. 827.

4- Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun hangi özelliğini anlatır?
A-Vatanını çok sevdiğini ve vatanına bağlı olduğunu
B-Ülkesinde savaş yapmak istediğini
C-İnsanları sevdiğini
5- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden birisi değildir?
A-Kararlılık

B-Vatanseverlik

C-Tutarsızlık
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6-Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?
1-Çalışkan olması

A- 1

2-Sabırsız olması

B- 2

3-Kararlı olması

C- 3

7-Ülkeyi işgal eden düşmanlara ‘Geldikleri gibi giderler!’ diyen Atatürk hangi kişilik özelliğini
yansıtmıştır?
A-Sevgi

B-Hoşgörü

C-Kararlı

8-Aşağıdaki sözlerden hangisi Atatürk’ün Türk Milleti’ne güvendiğini gösterir?
A-‘Hastalandığımda beni Türk hekimlerine emanet edin’
B-‘Geldikleri gibi giderler’
C-‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’

9-Atatürk’ün çocukları çok sevdiğini hangi olayla anlarız?
A-Türkiye Büyük Millet Meclisini açması
B-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan etmesi
C-Kurtuluş Savaşı’nı yapması
10-Aşağıda Atatürk’e ait bazı sözler verilmiştir. Bu sözleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
Bağımsızlık

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Eğitim

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir.

Bilim

Doğruyu söylemekten korkmayınız.

Sağlık

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Doğruluk

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

Kararlılık

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Barış

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
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