Konu Testleri
Atatürk ve Bilim Konu Değerlendirme Testi
1. Atatürk’ün, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözü aşağıdakilerden hangisini
gösterir?
A) Atatürk’ün bilime önem verdiğini
B) Atatürk’ün bilim insanı olduğunu
C) Atatürk’ün yeniliklerini bilim sayesinde yapıldığını
D) Okullarda fen derslerinin okutulması gerektiğini

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra
Yurt dışına
gönderilecek öğrencilere “sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum volkan
olarak dönmelisiniz.”telgrafını çekiyor. Mustafa Kemal bu sözü ile öğrencilerden ülke
yararına ne istemektedir?
A)Avrupa’da iyi bir tatil yapmalarını,
B)Avrupa’da bol para kazanıp ,biriktirmelerini,
C) İyi bir eğitim alarak,bilim adamı olmalarını,
D) Ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurmalarını.

2. “Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşmasında ……………….
bilim ve teknolojiyi belirlemiştir.”
Cümlede bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) yol gösterici olarak
B) dini ilimleri örnek alarak
C) ulusun yararını ön planda tutan unsur olarak
D) toplumsal barışın sağlayıcısı olarak
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3. I. Ülkenin kalkınmasını sağlamak
II. Türkiye’yi çağdaş ülke konumuna yükseltmek
III. Türkiye’nin modernleşmesini sağlamak
Hangileri Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemin nedenleri arasında gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde Atatürk'ün de haberleşmek için
kullandığı teknolojik üründür?
A) telsiz telefon
B) televizyon
C) bilgisayar
D) telgraf
8. '1993 yılında İstanbul Üniversitesi açılmış. Ona bağlı olarak da Fen Fakültesi
Astronomi Enstitüsü kurulmuştur.'' Bu kurumların açılması Atatürk'ün hangi yönünü ortaya
koymaktadır?
A) askeri kişiliğin
B) Sanata verdiği önemi
C) bilime verdiği önemi
D) Siyasete verdiği önemi

4. Hangisi, Atatürk'ün bilime verdiği önemi gösteren vecizelerinden biri değildir?
A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B) Benim manevi mirasım bilim ve akildir.
C) Biz medeniyet, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz.
D) Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

9. Atatürk’ün yazdığı kitap, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) geometri
B) tarih
C) edebiyat
D) coğrafya

5. “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılmalı” diyen
Atatürk için hangisi söylenebilir?
A) Bilime ve teknolojiye önem verdiği
B) Yeniliklere karşı olduğu
C) Teknolojik yenilikleri benimsemediği
D) Bilimsel gelişmeleri takip etmediği

10. Aşağıdaki üniversitelerden hangisinin açılması Atatürk’ün isteği ile olmuştur?
A) Gazi Üniversitesi
B) İstanbul Üniversitesi
C) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
D) Marmara Üniversitesi
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