Konu Testleri
Tarihten Günümüze İnsan Hakları
1  Demokratik rejimlerin temeli siyasi partilerin
6  Türk kadınları boşanma ve miras hakkını
varlığı ile sağlanır.
,aşağıdaki kanunların hangisi ile sağlamışlardır?
Atatürk döneminde aşağıdaki partilerden hangisi
A) Medeni Kanun
kurulmamıştır?
B) Eğitim ve Öğretimi Birleştirme Kanunu
A) Cumhuriyet Halk Fırkası(Partisi)
C) Kanuni Esasi
B) Demokrat Parti
D) Türk Ticaret Kanunu
C) Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası(Partisi)
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası(Partisi)
7  Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kadın bakanı
aşağıdakilerden hangisidir?
2  Kamuoyu,halkın bir soruna karşı aldığı ortak
A) Tansu Çiller
tavırdır.Buna göre kamuoyunun oluşması
B) Sabiha Gökçen
için,aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
C) Safiye Ali Hanım
A) Bir sorunun olması
D) Türken Akyol
B) Toplumun ortak bir amaç için hareket etmesi
C) Toplum konu ile ilgili bilgilendirilmeli
8  Eski Türk devletlerinde toy, kurultay ve divan
D) Şahsi çıkarlar esas alınmalı
denilen meclislerde devlet yönetimi il ilgili konular
karara bağlanırdı.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
3  Osmanlı Devlet yönetiminde İslam dini
sayılabilir?
esaslarının dikkate alınması ,Osmanlı yönetimi ile
A) Türkler tarih boyunca demokrasiye yakın yönetim
ilgili hangi yargıya neden olur?
şekillerini uygulamışlardır.
A) Teokratik yönetim anlayışı
B) Türklerde belli bir yönetim şekli yoktur.
B) Demokratik yönetim anlayışı
C) Türk devletlerinde yönetim baskı rejimine
C) Bir grubun yönetimde etkili olduğu
dayandırılmıştır.
D) Tek kişinin hakimiyetinin etkili olduğu
D) Türklerde en yaygın yönetim şekilleri teokratik
özellik taşır.
4  İktidarın, bir zümrenin, bir sınıfın veya bir grubun
elinde olan devlet yönetim şekline ne ad verilir?
A) Cumhuriyet
B) Oligarşi
C) Monarşi
D) Teokrasi

5  Hz.Muhammed ' in 632 yılında Mekke de
Müslümanlara yaptığı Veda Hutbesi'nde
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İnsanların can, mal ve namusunun korunmasına
B) Yönetimin,kuvvetler ayrılığı ilkesine göre
düzenlenmesine
C) Arapların diğer toplumlardan üstün olmadığına
D) Toplumda, erkeklerin kadınların haklarını
korumları gerektiğine

9  Aşağıdaki uygulamalardan hangisi demokrasiye
aykırı bir tutumdur?
A) Kadınerkek eşitliği
B) Kararların ortaklaşa alınması
C) Din,vicdan ve kanaat özgürlüğü
D) Yöneticilerin yetkilerinin sınırsız olması
10  Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir
yönetim biçimidir. Demokrasilerde egemenliğin asıl
sahibi halktır.
Aşağıdakilerden hangisi, parçada dile getirilen
görüşle çelişmektedir?
A) Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir
B) Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına
alınmış olmalıdır
C) Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre
düzenlenmelidir
D) Yönetimde görev alacaklar, seçim sonuçlarına
göre belirlenmelidir
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