Konu Testleri
Tarihten Günümüze Demokrasi
1  Hammurabi yasalarının aşağıdaki
Bu durum, temel hakların hangi özelliğe sahip
maddelerinden hangisine bakarak insanlar arasında
olduğunun belirtisidir?
eşitliğin olduğundan söz edemeyiz?
A) Evrensellik
B) Dokunulmazlık
A) Bir adam bir adamın gözünü çıkartırsa onun da
C) Vazgeçilmezlik D) Devredilemezlik
gözü çıkartılır
6  İnsanların çeşitli haklardan yararlanabilmesi için
B) Bir oğul babasına vurursa elleri balta ile kesilir
özellikle belli haklarının olması gerekir.
C) Bir adam azad edilmiş bir adamın dişini kırarsa
Buna göre aşağıdaki haklardan hangisi
bir mina altının üçte birini verir
diğerlerinden önce gelir?
D) Bir inşaatçı uygun bir şekilde bina yapmaz ve
A) Sağlık
B) İletişim
ölüme neden olursa bina yapan kişi de öldürülür
C) Eğitim
D) Yaşama
2  Magna Cartanın 39. Maddesinde yer alan
7  Aşağıdakilerden hangisi bütün insanların sadece
Özgür hiç kimse yargılanmadan tutuklanmayacak
insan olmalarından dolayı sahip oldukları temel
veya hapsedilmeyecek veya malına el
hakların özelliklerinden biri değildir?
konulmayacak veya sürgün edilmeyecek di.
A) Sınırsız haklardır
Bu maddeye bakarak Magna Cartanın halka
B) Vazgeçilmez haklardır
getirdiği yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi
C) Dokunulmaz haklardır
söylenemez?
D) Devredilemez haklardır
A) Özel mülkiyet güvence altına alınmıştır
8  I.Milletvekillerini halk seçiyor
B) Kişilerin yönetime katılımı sağlanmıştır
II.Futbol kulübü başkanlarını üyeler seçiyor
C) Kişilerin cezalandırılmasında hukukun üstünlüğü
III.Belediye başkanlarını halk seçiyor
esas alınmıştır
IV.Okul temsilcilerini okul öğrencileri seçiyor
D) Kişi hak ve özgürlükleri gelişmiştir
Yukarıda belirtilen olayların gerçekleştiği bir ülke
3  Osmanlı Devletinde:
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.Halka seçme ve seçilme hakkının tanınması
A) merkezi otoritenin zayıf olduğu
II.İlk anayasanın oluşturulup yürürlüğe girmesi
B) Demokrasinin bir yaşam şekli haline geldiği
III.Halkın yönetimde söz sahibi olmaya başlaması
C) Oligarşik bir yönetim anlayışının uygulandığı
Gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda
D) Toplumda gelenek ve göreneklerin egemen
gerçekleştirilmiştir?
olduğu
A) Tanzimat Fermanının yayınlanmasıyla
9  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan
B) Islahat Fermanının yayınlanmasıyla
temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler
C) Meşrutiyetin ilanıyla
genellikle, ''herkes, hiç kimse, tüm insanlar'' gibi
D) II. Abdülhamitin tahtan indirilmesiyle
ifadelerle başlamaktadır.
4  Orta Asya Türk devletlerinin aşağıdaki
Bu durum, insan hakları kavramının hangi özelliğini
özelliklerinden hangisine bakarak kadınların da
daha çok vurgular?
yönetimde söz hakkı olduğunu söyleyebiliriz?
A) Doğuştan kazanıldığını
A) Kadınlarında günlük yaşamda rol alması
B) Kanunlar ve anayasa ile korunduğunu
B) Kendilerini savunabilmek için az çok silah
C) Evrensel özellik taşıdığını
kullanmayı bilmeleri
D) insan haklarının da sınırlarının olduğunu
C) Kurultay'da Kaanın yanında yer almaları
10  Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda yer
D) Tüm boyla birlikte hareket halinde olmaları
alan siyasi haklardan birisidir?
5  Anayasamızda temel haklar güvence altına
A) Eğitim hakkı
alınırken, özellikle 1948 Birleşmiş Milletler İnsan
B) Sağlık hakkı
Hakları Evrensel Bildirgesi ve 1950 İnsan haklarının
C) Çalışma hakkı
ve temel hürriyetlerin korunmasına dair Avrupa
D) seçme ve seçilme hakkı
Sözleşmesi göz önünde tutulmuştur.
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