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Konu: 5.ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Kaymakam, ilde eğitim, ulaşım, sağlık gibi devlet işlerinin yürütülmesini sağlar.

(

) İlçeyi muhtarlar yönetir.

(

) Cumhuriyet 29 Mart’ta ilan edildi.

(

) Devletimizin yönetim şekli cumhuriyettir.

(

) Yurdumuzda geçmiş zamanlarda hiçbir uygarlık yaşamamıştır.

(

) Tarihi ve doğal güzellikleri görmek için her yıl ülkemize çok sayıda turist gelir.

(

) Okul eşyaları bizimdir, nasıl kullandığımız önemli değildir.

(

) Çevreyi ve doğayı korumalı, temiz tutmalıyız.

(

) Okuldaki eşyaları sağlam bırakmak bizim sorumluluğumuz değildir.

(

) Sıra, masa, yazı tahtası, defter, kitap gibi eşyalar ağaçtan elde edilir.

(

) Millî birlik ve beraberlik milletçe bir olmak ve bir arada yaşamak demektir.

(

) Milli birlik ve beraberlik sayesinde devletler güçsüz olur.

(

) Mustafa Kemal kararlı bir lider ve komutandı.

(

) Mustafa Kemal çocukları sevmeyen bir liderdi.

(

) Naim Süleymanoğlu dünya şampiyonu bir güreşçidir.

(

) Vecihi Hürkuş, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir.

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

2- Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun hangi özelliğini anlatır?
A-Vatanını çok sevdiğini ve vatanına bağlı olduğunu
B-Ülkesinde savaş yapmak istediğini
C-İnsanları sevdiğini
3-Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve beraberliğin ülkeye faydalarından birisi değildir?
A-Milli birlik ve beraberlik içerisinde toplumda dayanışma artar.
B- Milli birlik ve beraberlik içerisinde acılar artar, sevinçler azalır.
C- Milli birlik ve beraberlik içerisinde devlet daha güçlü olur.
4-Milli birlik ve beraberlik ağıdakilerden hangisini çağrıştırır?
A-Ayrışma

B-Dayanışma

C-Savaş
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5- Aşağıdakilerden hangisi görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireylerle ilgili değildir?
A-Görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler ülkesinin gelişmesine katkı sağlar.
B- Görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler çok para kazanır.
C- Görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler ailesine ve ülkesine faydalı olur.
6-Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken bir görev ve sorumluluktur?
A-Okul eşyalarını dikkatli ve özenli kullanmak.
B-Suçlulara ceza vermek.
C-Okulu ve sınıfı temizlemek.
7-Tarihi veya doğal bir mekan gezilirken yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A-Tarihi ve doğal güzelliği bozmadan ziyaret etmek,
B-Hediye olsun diye bir parçasını söküp almak,
C-Adımızı duvarlara kazımak,
8- Aşağıda verilenlerden hangisi cumhuriyetin ilan edildiği tarihtir?
A- 19 Mayıs 1919

B- 23 Nisan 1920

C)-29 Ekim 1923

9- 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.
10-Yaşadığı yerde yolların bozuk olmasından şikayet eden Suna Teyze aşağıdaki kurumlardan
hangisine başvurmalıdır?
A-Belediye

B-Valilik

C-Kaymakamlık

11-Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle göreve gelmez?
A-Vali

B-Muhtar

C-Belediye Başkanı

12-Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ve insanlığa katkıda bulunan kişilerin özelliklerinden birisi olamaz?
A-Meraklıdırlar ve araştırmayı severler.
B-Çok çalışkan ve başarısızlık karşısında vazgeçmezler.
C-Çok zengin olmuşlar ve mutlu yaşamışlardır.
13- Türkiye’de çay tarımının başlamasını sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Jale İnan

B-Zihni Derin

C-Hasan Ali Yücel
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