Konu Testleri
Atatürk'ün Aydınlığı
1- Aşağıdakilerden hangisi açıklığa ve bilime önem
C) Spor akedimisi
vererek çalışma yapmıştır. Aşağıdaki çalımlardan
D) Türk hava kurumu
hangisi buna uygun değildir?
A) Türk dil kurumunun kurulması
7- İnsanlar yaşamlarını çok rahat sürdürebilmek için
B) Türk tayyare cemiyetinin kurulması
çalışırlar. Kendilerine uygun mesleği seçerek ve
C) Türk tarih kurumunun kurulması
yetenekleri doğrultusunda katkıda bulunurlar. Bu
D) Cumhuriyetin ilanı
durumda aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde
önemli değildir?
2- Tarih yapmak, tarih yazmak mühimdir. Yazan,
A) Meslek hakkında bilgi sahibi olma
yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı
B) Kişisel becer ve yeteneklerinin farkında olmak
şaşırtacak bir mahiyet alır.Biz daima hakikati arayan
C) Mesleğin maddi vem manevi ihtiyaçları
ve onu buldukça ve onu bulduğumuza kanı oldukça
gidermede öneminin bilinmesi
ifadeye cür'et eden adamlar olamayız. Çünkü
D) Toplum düşüncelerini her şeyin üzerinde tutmak
hakikat tecelli edince gizem ortadan kalkar. Sözüyle
Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde
A) Tarihçi çalışmalarında objektif olmalı
açılmamıştır?
B) Tarihçiler doğruyu yazamazlar
A) Türk Hava Kurumu
C) Tarihçi tarih yazarken kimliğini unutmamalıdır
B) Türkiye İş Bankası
D) Tarihçinin tarafsızlığı imkansızdır
C) MTA
D) RTÜK
3- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eserlerinden
değildir?
9. "Hayatta en hakiki mürşit(yol gösterici) ilimdir."
A) Nutuk
diyen Atatürk neyi vurgulamıştır?
B) Ateşten gömlek
A) Havacılığı
C) Vatandaş için medeni bilgiler
B) Akılcılığı ve Biimselliği
D) Zabıt ve kumandalar ile hasbial
C) Tekke ve Zaviyelerin önemini
D) Halifeliğin gereksizliğini
4- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün döneminde
açılmamıştır?
10. Atatürk Sosyal Bilimlere önem vermiş ve bu
A) MTA
alanda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden
B) RTÜK
hangisi bu alanla ilgili çalışmalar yapmak amacıyla
C) Türk hava kurumu
kurulmuştur?
D) Türkiye iş bankası
A) Eczacılık Fakültesi
B) Türk Hava Kurumu
5- ''Hayatta en hakiki mürşit ilimdir'' diyen Atatürk
C) Türk Tarih Kurumu
neyi vurgulamıştır?
D) Spor Akademisi
A) Tekke ve zaviyaların önemi
B) Havacılığın
C) Akılcılık ve bilimselliğin
D) Halifeliğin gereksizliğinin
6- Atatürk sosyal bilimlere önem vermiş ve bu
alanda bir çok çalışma yapmıştır. Aşağıdakilerden
hangisi bu çalışmalardandır?
A) Türk tarih kurumu
B) Eczacılık fakültesi
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