İNTERAKTİF EĞİTİM

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

1-Asagidakilerden hangisi Demokrasi

C-)Sendikalar

sözcügünü ifade eder?

D-)Okul

seklidir.

olusturularak yapilabilecek islerden degildir?

A-)Bir kisinin egemenligine dayanan yönetim
B-)Bir grubun egemenligine dayanan

7-)Asagidakilerden hangisi kamuoyu
A-)Kendi okulunu kendin yap

yönetim seklidir.

B-)Okuma-yazma seferberligi

yönetim seklidir.

D-)Yolsuzluklari önleme

C-)Bir ailenin egemenligine dayanan

C-)Cumhurbaskanligi seçimi

D-)Halkin egemenligine dayanan yönetim

8-)Asagidakilerden hangisi basinin

2-)Asagidakilerden hangisi Demokrasinin

A-)Seçim tarihlerini belirleme

seklidir.

temel ilkelerinden degildir?

görevlerindendir ?

B-)Yurtta ve dünyada olanlari bize ulastirma

A-)Milli egemenlik

C-)Siyasi parti kurma

C-)Basin

9-)Asagidakilerden hangisi okulda yapilan

B-)Hürriyet ve esitlik

D-)Hükümeti denetleme

D-)Siyasi partiler

demokratik hareketlerden biridir?

3-)Asagidakilerden hangisi hükümeti kuran
partiye verilen isimdir?
A-)Muhalefet partisi

A-)Egitici kol çalismalari
B-)Disiplin kurulu
C-)Ev ödevleri
D-)Geziler

B-)Iktidar partisi

10-)”Bir kimsenin geçimini saglamak için

C-)Azinlik partisi

yaptigi sürekli istir.”

4-)Asagidakilerden hangisi Demokrasi ile

aittir ?

A-)Halk egemenligi

B-)Okumak

D-)Halk partisi

Yukaridaki tanim asagidakilerden hangisine

çelisir?

A-)Demircilik
C-)Meslek

B-)Tek partili seçim

C-)Çok partili seçim

D-)Kamuoyu

5-)Asagidakilerden hangisi kamuoyu

11-)Asagidakilerden hangisi devleti olusturan

A-)Ögretmen

A-)Vatan

C-)Internet

C-)Milleti her türlü tehlikeden koruyan

D-)Parlamento

olusturmada tek basina yeterli olmaz?

ögelerden biri degildir?

B-)Basin-yayin

B-)Vatan üzerine yerlesmis bir millet

D-)Afis ve reklam

hakim bir kuvvet

örgütü degildir?

12-)Asagidakilerden hangisi devletin temel

6-)Asagidakilerden hangisi bir sivil toplum

D-)Silahlar

A-)Vakif

amaci degildir?

B-)Dernek

A-)Milletin bütünlügünü,Bagimsizligini,
cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak.
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B-)Sinirlarini genisletmek

İNTERAKTİF EĞİTİM

C-)Toplumun huzur ve refahini saglamak

A-)Mevcut anayasanin günün ihtiyaçlarina
tam olarak cevap verememesi

D-)Insanin maddi ve manevi varliginin

B-)Halkin baskisi

13-)Asagidakilerden hangisi devletin

D-)Anayasalarin on yilda bir degistirilmesi

gelismesi için gerekli sartlari hazirlamak
vatandasa karsi görevlerinden biridir?

C-)Avrupa’nin baskisi
gerekliligi

A-)Temel hak ve hürriyetleri korumak

19-)Asagidakilerden hangisi vatandasin

B-)Vergi vermek

devlete karsi görevlerinden

D-)Baris antlasmasi imzalamak

A-)Askerlik yapmak

bazi haklara sahibiz.Bu

C-)Kanunlara uymak

C-)Kanunlara uymak

degildir?

14-)Bizler yasadigimiz topraklar üzerinde
haklarin basinda hür yasama hakki gelir.

B-)Vergi vermek

D-)Okul yaptirmak

Asagidakilerden hangisi hür yasama

20-)Atatürk; “Her birey istedigini

A-)Istedigimiz yere gidebilmek

mahsus siyasi bir fikre sahip olmak,istedigi

haklarimizdan degildir?

düsünmek,istedigine inanmak ,kendine

B-)Istedigimiz sekilde düsünebilmek

dinin geregini yapmak yada

C-)Istedigimiz kitabi okuyabilmek

yapmamak hak ve hürriyetine

15-)Asagidakilerden hangisi Anayasa ile ilgili

olunamaz.” Sözü ile

D-)Çöpleri istedigimiz yere atmak
degildir?

sahiptir.Kimsenin fikrine ve vicdanina hakim
asagidakilerden hangisinin önemini

A-)Anayasa devletin temel kanunudur

belirtmistir?

C-)Yasama, yürütme,yargi ile ilgili

B-)Insan hak ve hürriyetlerinin

A-)Islam dininin

B-)Bes yilda bir yenilenir
düzenlemeler yer alir

D-)Vatandaslarin devlete ve birbirlerine
karsi hak ve ödevlerini gösterir

C-)Fikir birliginin
D-)Anayasanin

16-)Asagidakilerden hangisi bir meslek
degildir?

A-)Marangozluk
B-)Kaymakamlik
C-)Emeklilik

D-)Futbolculuk

17-)Asagidakilerden hangisi nitelikli eleman
olmanin bir sonucudur?

A-)Kaçak isçi çalistirma

B-)Malzeme ve emekten tasarruf

C-)Yapilan ürünün çabuk yipranmasi
D-)Issizlik oraninin artmasi

18-)1982 yilinda neden yeni bir anayasaya
ihtiyaç hissedilmistir?
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İNTERAKTİF EĞİTİM
CEVAP ANAHTARI
1. D
2. C
3. B
4. B
5. A
6. D
7. C
8. B
9. A
10. C
11. D
12. B
13. A
14. D
15. B
16. C
17. B
18. A
19. D
20. B
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen
internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış

olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen
kontrol ediniz.
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