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1. Millî birlik ve beraberlik hangisini belirtir? 

A) Milletçe birliği, bir arada yaşamayı ve 

bütünlüğü belirtir. 

B) Bütün insanların birlikte yaşamasını belirtir. 

C) Milletin hep birlikte savaşmasını belirtir. 

 

2. Milli birlik ve beraberlikle ilgili hangisi doğru 

değildir? 

A) Devlet, gücünü millî birlik ve beraberlikle 

sağlar. 

B) Milli birlik ve beraberlik, bireyleri ayrıştırır, 

ötekileştirir. 

C) Milli birlik ve beraberlikle, ülkeyi bölmek ve 

yıkmak isteyenlerle mücadele gücü oluşur. 

 

3. Milli birlik ve beraberlikle bir araya gelen halk, 

tüm kötülüklere karşı ülkesini savunur. 

Aşağıdakilerden hangisi bunun en güzel örneğidir? 

A) Cumhuriyetin ilanı. 

B) Yurdumuzun işgal edilmesi. 

C) Kurtuluş savaşı. 

 

4. Toplumdaki millî birlik ve beraberlik duygusu, 

vatandaşları bir arada tutar. Aşağıdakilerden 

hangisi toplumu bir arada tutan duygulardan birisi 

değildir? 

A) Bayrak sevgisi 

B) Vatan sevgisi 

C) Doğa sevgisi 

 

5. Türk halkı, Mustafa Kemal’in önderliğinde 

aşağıdakilerin hangisinde büyük bir millî birlik ve 

beraberlik örneği göstermiştir? 

A) Yurdumuzun işgalinde 

B) Kurtuluş Savaşında 

C) TBMM’nin kurulmasında 

 

 

6. Milletimiz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki sıkıntıları 

hangi duyguyla yenip milletçe bütün engelleri 

aşabileceğini kanıtlamıştır? 

A) Milli birlik ve beraberlik duygusu 

B) Başarma ve kazanma duygusu 

C) Mücadele etme duygusu 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumu birlik, 

beraberlik ve kardeşlik içerisinde 

tutar? 

A) Milli ve dini bayramlar 

B) Seçimler ve siyasi partiler 

C) Savaşlar ve toplumsal olaylar 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve 

beraberliğimizi pekiştiren milli bayramlarımızdan 

birisi değildir? 

A) Cumhuriyet Bayramı 

B) Ramazan Bayramı 

C) Zafer Bayramı 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve 

beraberliğimizi pekiştiren dini bayramlarımızdan 

birisi değildir? 

A) Ramazan Bayramı 

B) Kurban Bayramı 

C) Bahar Bayramı 

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde toplumca 

yardımlaşma ve dayanışma içerisinde oluruz? 

A) Anneler günü ve babalar gününde. 

B) Öğretmenler ve anneler gününde. 

C) Düğün, sünnet, doğum gibi neşeli günlerde ve 

cenaze gibi acılı günlerde. 

 

11. Atatürk -Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı 

bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç 

düşünülemez.- demiştir. Atatürk bu sözüyle 

hangisinin önemini vurgulamıştır? 

A) Vatan ve millet bütünlüğünün 

B) Milli birlik ve beraberliğin 

C) Bayrak ve millet sevgisinin 

 

12. 15 Temmuz İki Bin On Altı tarihinde, 

devletimize ve milletimize karşı bir saldırı 

yapılmıştır. Milletimiz, devletimiz parçalanıp 

bölünmek istenmiştir. Bu saldırı karşısında 

milletimizin gösterdiği dayanışma aşağıdakilerden 

hangisine örnek gösterilemez? 

A) Siyasi ve askeri güce 

B) Vatan ve millet sevgisine 

C) Milli birlik ve beraberliğe 
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