7.SINIF

1)

ETKİN VATANDAŞLIK - 1
İlk Türk
Devletleri

Türk İslam
Devletleri

Türkiye
Cumhuriyeti

Yönetim
Monarşi
Monarşi
I
Şekli
Egemenliğin
Tanrı
Millet
II
Kaynağı
İdari
Kurultay
TBMM
III
Teşkilat
Geçmişten
günümüze
Türk
Devletlerinde
egemenlik anlayışı ve yönetim şekillerini
gösteren yukarıdaki tablonun tamamlanabilmesi
için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri yazılmalıdır?
I
II
III
A) Cumhuriyet
Tanrı
Divan
B) Monarşi
Tanrı
Kurultay
C) Cumhuriyet
Millet
Divan
D) Monarşi
Millet
Kurultay

Ben Mete Kağan. Kurultay adı verilen
meclise başkanlık ederim.
Toplantılarımıza eşim ve devlet ileri
gelenleri katılır. Ülkemizin askeri,
siyasi ve ekonomik konularını burada
görüşürüz.
2) Bu anlatıma göre kurultayla ilgili hangi
yargıya ulaşılamaz?
A)Devleti ilgilendiren önemli kararlar görüşülür
B)Kağanın yetkileri sınırsızdır.
C)Hatun da devlet idaresine katılır
D)Devlet ileri gelenlerinin görüşleri alınır

Bir toplumda işlerini, değerlerini, sorumluluklarını
paylaşan insanlar, bu davranışlarıyla toplum
hayatını kolaylaştırmaktadır. Böylelikle paylaşma
toplumsal katılımı, toplumsal katılım da birlik ve
beraberliği meydana getirir.
3) Bireyleri bu anlayışa sahip olan toplumlarda
aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Toplumsal bütünlüğün korunduğu
B) Toplumsal dayanışmanın sağlandığı
C) Toplumun huzurlu olduğu
D) Bireylerin toplumsal yaşamdan uzaklaştığı

4) İlk Türk devletlerinde devletin başında çeşitli
ünvanlar taşıyan hükümdarlar bulundurdu. Bu
unvanlar şanyü, kağan, han, idi kut ve hakandı.
Hükümdarlar unvanlarını törenlerle alırlardı.
Türkler hükümdarlara Gök - Tanrı tarafından
devleti yönetme yetkisi verildiğine inanırlardı.
Bu bilgiye bakarak İlk Türk devletlerinde
yönetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Türk hükümdarlarının unvanlar kullandığı
B) Türk halkının hükümdarlığı kutsal bildiği
C) Ülke yönetiminde en yetkili kişinin kağan olduğu
D) Ülke topraklarının asıl sahibinin halk olduğu

Divan-ı Hümayun
5) Osmanlı devletinde önemli devlet işleri
Divanda görüşülürdü. Din ve ırk farkı olmaksızın
Divan herkese açıktı. Divanda herkes görüşünü
bildirirdi ancak son söz padişaha aitti.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Hükümdarın yetkilerinin kısıtlandığına
B) Herkesin özgürce görüşünü ifade ettiğine
C) Farklı konuların görüşüldüğüne
D) Danışma görevi yaptığına

6) Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine
kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli
dönemlerde yerel ve genel seçimler
yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak
yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde
söz sahibi olur.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi
niteliği vurgulanmıştır?
A) Laik Devlet
B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet
D) Hukuk Devleti

7) Aşağıdakilerden hangisi Türklerde görülen kut
anlayışını açıklamaktadır?
A)Devleti yönetme gücünün tanrı tarafından
verilmesi
B)Hükümdarın tanrı olarak kabul edilmesi
C)Hakanın halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamakla
görevli olması
D)Hükümdar ailesinin erkek üyelerinin yönetme
yetkisine sahip olması

11) Demokrasi, insanın değerli bir varlık olarak
görüldüğü yaşam biçimidir.
Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin bu
ilkesine uygun bir uygulama değildir?
A) Engelli bireylere iş imkânının sağlanması
B) Temel hakların, yönetenler tarafından belirlenmesi
C) Kültürel etkinliklerin geniş kitlelere ulaştırılması
D) Bireylere, yeteneklerini geliştirme imkânının
verilmesi

8) Tanzimat Dönemi’nde
hazırlanıp, I.Meşrutiyet
Dönemi’nde uygulanmasına
başlanan Osmanlı’nın ilk
demokratik anayasası
olarak kabul edilen kanun
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Medenî Kanun
B) Kanun-i Esâsî
C) Mecelle
D) Kanunname-i Ali Osman

1- (Y)Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devletidir
2- (D)İlk Türk devletlerindeki Kurultay,
Selçuklu ve Osmanlı’da Divan adını almış ve
günümüzde bakanlar kuruluna dönüşmüştür.
3- (Y)Demokrasilerde en önemli güç halktır,
vatandaşlar seçme ve seçilme hakkını kullanarak
devlete karşı denetim hakkını elde edebilir.
4- (D)Ülkemizde kanunlar TBMM tarafından
yapılmaktadır
Yukarıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D),
yanlış olanların başına (Y) konulmuştur.
9) Buna göre hangi cümle veya cümleler ile
ilgili eşleştirme yanlış yapılmıştır?
a) Yalnız 1
b) 1 ve 3
c) 2 ve 4
d) Yalnız 4

10) Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde
siyasi, ekonomik ve askeri kararların alındığı
yerdir?
A)Danıştay
B)Divan
C)Kurultay
D)TBMM

Devletin Temel
Görevleri

12)

Yasama

?

Yürütme

Cumhurbaşkanı,
Bakanlar Kurulu

Yargı

Bağımsız
Mahkemeler

13) Yukarıdaki bilgilere göre ? olan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Danıştay
B) TBMM
C) Başbakan
D) Adalet Bakanı
14) I- İlk meclisin açılması
II- Halkın ilk defa kısmen de olsa yönetime
katılması
III- İlk anayasanın ilanı
Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen yukarıdaki
olaylar aşağıdakilerden hangisiyle
gerçekleşmiştir?
A)Tanzimat Fermanı
B)I.Meşrutiyet’in İlanı
C)Islahat Fermanı
D)Sened-i İttifak

15) Demokraside halkın egemen durumda olması;
bireylerin her alandaki görüşlerinin önem
kazanmasına, yönetimde halkın düşünce ve
tercihleri doğrultusunda uygulamalar yapılmasına
neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin bu
özelliğiyle çelişen bir durumdur?
A) Yöneticilerin, halkın çıkarlarını ön plânda
tutması
B) Aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya
gelerek örgütlenebilmesi
C) Ülkenin, yöneticilerin istek ve arzularına göre
yönetilmesi
D) Kamuoyunun görüşlerini özgürce ifade
edebilmesi

16) Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik,
eşitlik, özgürlük ve adalet gibi ilkelerin Osmanlı
Devleti’ni etkilemesi sonucunda bazı olaylar
yaşandı.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde
Fransız İhtilali’nin etkisiyle yaşanan olaylar
arasında gösterilemez?
A)Sırp ve Yunanlılar milliyetçi duyguları ile
bağımsızlıklarını ilan etti.
B) I.Meşrutiyet ile ilk anayasa kabul edildi.
C) Bazı temel haklar içeren Tanzimat Fermanı
hazırlandı.
D) Cumhuriyetin ilanı ile demokratik yönetime
geçildi.

17)

18) Bazı yaşlılar hayatlarını evlerinden uzak
yerlerde devlet himayesinde devam ettirmek
durumunda kalabilirler. Ülkemizde 65 yaş ve
üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, ihtiyaçlarını
karşılamak için huzurevleri kurulmuştur.
Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden
hangisini gösterir?
A) Laik olma
B) Demokratik olma
C) Sosyal devlet olma
D) Hukuk devleti olma

