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2.dönem 3.Değerlendirme Testi
1-) Atatürk:”Basın milletin sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete
muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan
müşterek istikamette yürümesini teminle başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.”
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?
A) Basın yayın okullarının açılması gerektiğini
B) Basın yayın organlarının yanlı yayın yapmayacağını
C) Toplumun aydınlatılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düştüğünü
D) En önemli okulun basın yayın okulu olduğunu
2-) Bir aileye ait video görüntüsünün ailenin izni alınmadan ve hukuki bir gerekçe
olmadan televizyonlarda yayınlanması aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmamızı sağlar?
A) Yayın özgürlüğü vardır. Yayınlanması doğaldır.
B) Ailenin özel hayatı ile ilgili hakkı ihlal edilmiştir.
C) Anayasal düzen değiştirilmeye çalışılmıştır.
D) Hukuka aykırı bir uygulama yapılmamıştır.
3-) İnsan haklarının güvence altına alınması Hürriyet, Eşitlik, Adalet temelinde yükselen
bir hukuk düzeni ile mümkündür.
Buna göre insan haklarının güvence altında olması, aşağıdaki yönetim şekillerinin
hangisiyle mümkündür?
A) Padişahlık
B) Meşrutiyet
C) Demokrasi
D) Teokrasi
4-) Osmanlı Devleti'nde topraktan alınan vergiler devlet görevlilerine aylık olarak verilirdi.
Tımar sahibi aldığı bu ücretle asker yetiştirmek zorundaydı. Bu askerler savaş zamanında
sefere çıkar barış zamanında da tarımsal üretimden ve bulunduğu bölgenin güvenliğinden
sorumluydu. Dirlik sahiplerinin yetiştirdiği askere Tımarlı Sipahi denirdi.
Verilen bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tımar sahiplerinin yetiştirdiği askerlerin yaşadıkları yerde asayişi sağladığı
B) Devletin toprak gelirlerinden elde edilen vergiyi memurlarına ücret olarak verdiği
C) Tımarlı Sipahilerin askerlikten başka tarımsal faaliyetlerle de ilgili olduğu
D) Tımarlı sipahilerin ücretlerini devlet bütçesinden aldığı
5-) “İlk Türk Devletlerinde Hakan’ın başkanlığında toplanan kurultayda ülke sorunları
tartışılır ve bir karara bağlanırdı.”
Yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Ülke sorunlarının çözümünde kurultay üyelerinin katkısının olduğunu
B) İlk Türk devletlerinde halkın yöneticilerini seçtiğini
C) Ülke yönetimiyle ilgili kararları hükümdarın tek başına aldığını
D) İlk Türk devletlerinde halkın inançlarının yönetim üzerinde etkili olduğunu
6-) Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden
hangisini kanıtlamaktadır?
A) Kurultay’ın demokrasiyi kullandığını
B) Kadınını yönetimde etkili olduğunu
C) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
D) Saltanat sisteminin uygulandığını

7-) Orta Çağ’da Avrupa’da din adamları, soyluların dışındaki sosyal sınıfların okuma
yazma öğrenmesini engellemiştir. Fakat kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması ile
birlikte okuma yazma oranı artmış, toplumun kültür seviyesi yükselmiştir. İncil’in
çoğaltılması ve çeşitli dillere çevrilmesiyle halk, İncil’de yazılanlarla din adamlarının
anlattıklarının farklı olduğunu anlamıştır. Bu gelişmeler din adamlarının halk üzerindeki
itibarına ve etkinliğine zarar vermiştir.
Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Okuma yazma oranının artmasıyla Avrupa’nın kültürel
yapısında değişikliklerin
meydana geldiğine
B) İncil’in çeşitli dillere çevrilmesiyle kiliseye ve Papa’ya duyulan güvenin azaldığına
C) Kilisenin okuma yazma öğrenilmesini engelleyerek halk üzerinde baskı kurduğuna
D) Merkezi krallıkların zayıflamasıyla derebeyliklerin güç kazandığına
8-) Sanayi İnkılâbından sonra hızla fabrikaların kurulması öncelikle aşağıdakilerden
hangisini olumsuz yönde etkilemiştir?
A) İnsan gücüyle çalışan atölyeleri
B) Ticaretle uğraşanları
C) Büyük fabrika sahiplerini
D) Eğitimli halk sınıfını
9-) Osmanlı Devleti’nde 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile halk ilk defa padişahın
yanında yönetime katılmaya başlamıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde yönetim biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğuna
kanıt oluşturur?
A) Cumhuriyet
B) Monarşi
C) Meşrutiyet
D) Oligarşi
10-) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı
mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından
düzeltilir.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?
A) Laik Devlet
B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet
D) Hukuk Devleti
11-) İlk Türk devletlerinde devletin başında çeşitli unvanlar taşıyan hükümdarlar
bulundurdu. Bu unvanlar şanyü, kağan, han, idi (bilgi yelpazesi.net) kut ve hakandı.
Hükümdarlar unvanlarını törenlerle alırlardı. Türkler hükümdarlara Gök - Tanrı tarafından
devleti yönetme yetkisi verildiğine inanırlardı.
Bu bilgiye bakarak İlk Türk devletlerinde yönetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Türk hükümdarlarının unvanlar kullandığı
B) Türk halkının hükümdarlığı kutsal bildiği
C) Ülke yönetiminde en yetkili kişinin kağan olduğu
D) Ülke topraklarının asıl sahibinin halk olduğu
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12-) Bilim insanları bize evrenimizi anlamak için yol gösteren kılavuzlardır. Bilim insanı
bir soruna çözüm bulmak için harekete geçendir; imkânsız diye bilinen şeylere ulaşmayı
mümkün kılmak için yeni yollar arayandır. Bilim insanı her zaman neden, nasıl, ne zaman
gibi sorular sorandır.
Buna göre bilim insanlarında aşağıda verilen özelliklerden hangisi görülmez?
A) Bilgi toplamak
B) Taklitçi olmak
C) Üretken olmak
D) Soru sormak
13-) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasın-da ordunun ihtiyacı olan erzak, araç ve
gerece “Tekalif-i Harbiye” adı altında bedeli sonra-dan ödenmek üzere el koymuş, ancak
tüm tedbirlere rağmen masraflar karşılanamayınca Almanya’dan borç alınmıştır. Bu durum,
aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan dışa bağlılığının arttığının
B) Osmanlı Devleti’nin savaşa girecek ekonomik güçten yoksun olduğunun
C) Almanya’nın ekonomik açıdan güç kaybettiğinin
D) Osmanlı halkının devletin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla topyekün seferber
olduğunun
14-) Osmanlı devletinde önemli devlet işleri Divanda görüşülürdü. Din ve ırk farkı
olmaksızın Divan herkese açıktı. Divanda herkes görüşünü bildirirdi ancak son söz padişaha
aitti.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hükümdarın yetkilerinin kısıtlandığına
B) Herkesin özgürce görüşünü ifade ettiğine
C) Farklı konuların görüşüldüğüne
D) Danışma görevi yaptığına
15-) Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet egemenliğidir. Devlet otoritesi,
gücünü milletten alır, millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına
alır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe
dayanmasından kaynaklanmaz?
A) Milletin, yönetimde söz sahibi olması
B) Yöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması
C) Yöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması
D) Bireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat tanınması
16-) Bir kanunun yürürlüğe girmesinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasa komisyonlarında görüşülerek son şeklinin verilmesi
B) TBMM’de kabul edilmesi
C) Cumhurbaşkanının onaylaması
D) Resmi Gazetede yayımlanması

17-) Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan Kanun–i Esasi de; “Padişah Meclisi
açma ve kapatma yetkisine sahiptir.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
A) Meclisin tek üstün güç olduğunun
B) Padişahın otoritesinin hala güçlü olduğunun
C) Anayasanın tüm yetkilerinin hükümete verildiğinin
D) Yasalar yanında padişahın yetkisiz olduğunun
18-) Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun
için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak
yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?
A) Laik Devlet
B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet
D) Hukuk Devleti
19-) Çanakkale Cephesinde görev yapan Mustafa Kemal’in aldığı kararlar ve
uygulamalar hem savaşın hem de Türk milletinin kaderini belirledi. Bu başarının ardındaki
iki temel etken askeri ve araziyi tanımasıydı. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Başarının temelinde bulunulan durumu iyi kavrama yatar.
B) Mustafa Kemal bu cephedeki başarısının ardından generalliğe yükseltilmiştir.
C) Asker ve arazinin iyi tanınması savaşın kazanılmasında önemli bir etkendir.
D) Mustafa Kemal’in yaptığı uygulamalar Çanakkale Cephesi’nin kaderini belirlemiştir.
20-) “Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071)
süren otuz bir yıllık zaman içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın
direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.”
Selçuklu Devletinin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Moğol akınlarının önlenmesine
B) Atabeyliklerin kurulmasına
C) İslâm birliğinin sağlanmasına
D) Anadolu’nun fethine
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