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Türk Toplumunda Kadının Yeri
Soru 1
A) Seçme ve seçilme hakkı
Atatürk: Türk kadının hak ettiği konumunu
B) Kamu hizmetine girme hakkı
kazanmasını istiyordu. Bunun için Cumhuriyeti’in
C) Parti kurabilme hakkı
ilanından sonra hemen çalışmalara Aşağıdakilerden
D) Üniversite görevlisi olma hakkı
hangisi bahsedilen çalışmalardan biri değildir?
Soru 6
A) Karma eğitime geçilmesi
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
B) Medeni kanunun kabul edilmesi
A) Miras davalarında sorun yaşandığının
C) Belediye seçimlerine katılma hakkı tanınma¬sı
B) Boşanma mahkemelerinin az olduğunun
D) Hatuniye Medresesi’nin yaptırılması
C) Kadın haklarının yetersiz olduğunun
Soru 2
D) Ailelerin zor geçindiklerinin
Cumhuriyet dönemine kadar bilim, sanat, edebiyat
Soru 7
gibi alanlarda Türk kadını yok denecek kadar azdı.
-Ben başbakanım -Ben kadından sorumlu devlet
Cumhuriyet döneminde ise Halide Edip, Münevver
bakanıyım -Ben kaymakamım -Ben doktorum
Ayaşlı gibi dünyaca tanınmış Türk kadınları
Yukarıda günümüz kadınlarının sosyal
yetişmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin
hayatlarından bazı örnekler verilmiştir. Verilen
sonucu olduğu söylenebilir?
örneklerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine
A) Ülke gelirinin artmasının
ulaşılabilir?
B) Bilimin öneminin anlaşılmasının
A) Kadınlar her türlü meslekte görev
C) işsizlik probleminin kalmamasının
alabilmektedir.
D) Kadına verilen değerin ve hakların artmasının
B) Kadınların çoğu çalışmamaktadır.
Soru 3
C) Sadece eğitimli ve diplomalı kadınların çalışma
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşağıdaki haklardan
hakkı vardır.
hangisini Avrupalı devletlerin çoğundan daha önce
D) Kadınlar devlet yönetiminde başarı
Türk kadınına vermiştir?
gösteremezler.
A) Eğitimde eşitlik hakkı
Soru 8
B) Aile hukukunda eşitlik hakkı
iIk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapıldı.
C) Siyasi alanda eşitlik hakkı
Onları Babil Kralı Hammurabi’nin yaptığı kanunlar
D) Çalışma hayatında eşitlik hakkı
takip etti. İnsan hakları konusunda ilerleme
Soru 4
sağlayan diğer bir uygarlık Yunanlılar. Orta Çağ’da
Çalışma hayatında eşitlik hakkı 1930’da belediye
İngiltere’de Haklar bildirgesi yayınladı. Yeni çağda
seçimlerine katılma hakkı 1933’te muhtar seçilme
ABD kurulurken İnsan Hakları Beyannamesi kabul
hakkı 1934’te ? Yukarıda kadınların kazandığı
edildi. Yukarıda verilen paragrafta bahsedilen konu
siyasi hakların krolonojik sıralaması verilmiştir. Boşluk
aşağıdakilerden hangisidir?
bırakılan alana getirilmesi gereken bilgi
A) İnsan haklarının tarihsel gelişimi
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Uygarlıkların birbirini etkilemesi
A) Seçme ve seçilme hakkı
C) Eski çağ ve yeni çağın karşılaştırılması
B) Kamu hizmetine girme hakkı
D) Hammurabi Kanunlarının gelişimi
C) Parti kurabilme hakkı
Soru 9
D) Üniversite görevlisi olma hakkı
Ülkemizde devleti yönetecek kişiler belli aralıklarla
Soru 5
seçim yoluyla halk tarafından seçilir. Birden fazla
Çalışma hayatında eşitlik hakkı 1930’da belediye
partinin var olması farklı görüşlerin temsil edilmesini
seçimlerine katılma hakkı 1933’te muhtar seçilme
sağlar. Paragrafta devletin hangi özelliği üzerinde
hakkı 1934’te ? Yukarıda kadınların kazandığı
durulmuştur?
siyasi hakların krolonojik sıralaması verilmiştir. Boşluk
A) Demokratik olması
bırakılan alana getirilmesi gereken bilgi
B) Sosyal olması
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Milli devlet olması
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D) Laik devlet olması
Soru 10
Orta Çağ’da İngiltere’de Magna Karta ile halk
kralın yanında bazı haklar elde etti. Buna göre kral;
-Halkın onayı olmadan yeni vergiler
toplayamayacaktı. -Yargılanmadan hiç kimse
cezalandırılmayacaktı. Buna göre aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Halkın görüşlerine verilen önem artmıştır.
B) İnsan hakları ön plana çıkmıştır.
C) Yönetim tamamen halkın eline geçmiştir.
D) Demokratikleşme yolunda önemli bir adım
atılmıştır.
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