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1.  Egemenliğin bir kişi ya da gruba dahil değil, 
kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimi 
Cumhuriyet'tir.

Buna göre, aşağıda verilen inkılaplardan han-
gisi bu doğrultuda gerçekleşmemiştir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Çok partili hayata geçilmesi
D) Kılık ve kıyafet değişikliklerinin yapılması

2.  Türk halkı daha önce saltanat sistemiyle yönetil-
mekteyken devlet yönetiminde söz sahibi değildi. 
Fakat Cumhuriyetin ilanından sonra halk birçok 
alanda söz söyleyebilir hâle gelmiştir.

Verilen durumun değişmesinde;
1. Seçme ve seçilme hakkının verilmesi
2. Çok partili hayata geçilmesi
3. Tevhiditedrisat Kanunu'nun kabulü

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

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

3.  Atatürk, "Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, işçi, 
tüccar, sanatkar, asker, doktor kısaca herhangi 
bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın 
hak, çıkar ve hürriyeti eşittir..."

sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin 
önemini vurgulamıştır?

A) Laiklik  B) İnkılapçılık
C) Halkçılık  D) Devletçilik

4.  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejimi-
nin vatandaşa kazandırdığı hak ve sorumlu-
luklar içerisinde yer almaz?

A) Yasalar önünde eşit olma
B) Seçimlerde oy kullanabilme
C) Milli birlik ve beraberliği geliştirme
D) Toplum içerisinde ayrıcalıklı bir sınıf oluşturma

5.  
Bugünkü hükümetimizin,

Artık hükümet ile millet arasında

Atatürk, yukarıda verilen sözünde hangi ilkenin 
önemi üzerinde durmaktadır?

A) Cumhuriyetçilik B) İnkılapçılık
C) Devletçilik D) Laiklik

6.  Devletin görevlerinden birisi de ülkeyi dışardan 
gelebilecek tehlikelere karşı korumaktır.

Devlet verilen durumu gerçekleştirebilmek 
için halka hangi sorumluluğu yüklemiştir?

A) Vergi vermek B) Kanunlara uymak
C) Askere gitmek D) Seçimlere katılmak

7.  Atatürk; "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükselte-
cek ve devam ettirecek sizlersiniz!" sözleriyle 
kime seslenmektedir?

A) Doktorlara B) Türk Gençliğine
C) Rejim karşıtlarına D) Dış ülkelere

8.  Atatürk ilke ve inkılapları yalnızca Türk toplumunu 
ilerletmek ve geliştirmekle kalmamış birçok dünya 
ülkesine de yol gösterici olmuştur.

Buna göre, Atatürk ilke ve inkılaplarının hangi 
özelliği vurgulanmıştır?

A) Eşitliği
B) Evrenselliği
C) Akılcılığı
D) Bilimselliği
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9.  

Halkın kendi
kendini yönetme
ilkesine dayanır.

Çok partili
sistemi

öngörür.
?

Buna göre, yukarıda soru işaretli "?" olan yere 
aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği 
yazılırsa yanlış olur?

A) 

Selçuk

B) 

C) 

Arda

Yönetimlerin temeli seçimdir.

D) 

Azra

10.  
T.C.

ANAYASASI

Buna göre, aşağıdaki durumların hangisinde 
kişi hak ve özgürlükleri sınırlandırılamaz?

A) Savaş  B) Seferberlik
C) Sıkıyönetim D) Milli Bayramlar

11.  Öğretmen öğrencilerine Atatürk'ün Cumhuriyet 
ile ilgili sözlerini araştırma ödevi verir.

Öğrencilerin Cumhuriyetle ilgili sözlerine bakarak 
hangi öğrencinin ödevi doğru yapmadığı 
söylenebilir?

A) 

Selçuk

B) 
Türk milletinin karakterine ve
adaletine en uygun idaredir.

Mücahit
C) 

D) 

Onur

12.  Aşağıda Cumhuriyetçilik ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir:

  

Halkın
yönetime
katılımını
gerektirir.

Belli bir
sınıfın idare
etmesidir.

1 2 3 4

Verilen özellikler incelendiğinde kaç numaralı 
kutucuk kavram haritasını bozmaktadır?

A) 4. B) 3. C) 2. D) 1.


