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 2.

1.  3.

 4.

Zaman içerisinde farklı yönetim şekilleri ortaya çıkmıştır.

1. Oligarşi
Devlet ve toplum kurallarının 
din kurallarına göre belirlendiği 
yönetim biçimidir. Yöneticiler 
din adamlarıdır ve Tanrı adına 
ülkeyi yönettiklerini savunurlar.  

2. Monarşi

Egemenliğin padişah, kral, çar, 
imparator, şah ya da sultan 
gibi unvanlar taşıyan kişilere 
ait olduğu yönetim şeklidir. Yö-
netici olan kişi ömrü boyunca 
yönetimde kalabilir.

3. Teokrasi
Egemenliğin küçük bir grubun 
elinde olmasıdır. Ülkeyi yönet-
me hakkı ayrıcalıklara sahip 
soylular, din adamları, toprak 
sahipleri vb. gruplara aittir.

4. Cumhuriyet
Egemenliğin kaynağının mille-
te ait olduğu yönetim biçimi-
dir. Devleti yönetecek kişiler 
seçimle iş başına gelirler.

Yönetim şekilleri ile ilgili verilen açıklamalardan han-
gilerinin yer değiştirmesi ile tablo doğru bir şekilde 
tamamlanmış olur?
A) 1 ve 2                                  B) 1 ve 3                     

C) 2 ve 4                                  D) 3 ve 4

Medya kavramı; haber alma ya da haber aktarma ihti-
yaçlarının meydana çıkmasıyla birlikte iletişim kavramı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim kaynağı olmasının 
yanı sıra iletişim mecraları genel olarak medya adı altında 
toplanmaktadır. Edebiyat, sanat, spor, bilim, teknoloji gibi 
birçok alanda etkinlik paylaşma üzerine kurulması ile ön 
plana çıkmaktadır. Medyanın kamuoyunu aydınlatmada 
olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de bulun-
maktadır.

Medyanın aşağıda verilen etkilerinden hangisi             
diğerlerinden farklıdır?
A) İnsanların sağlık ve eğitim düzeyini artırması

B) Zaman kaybına sebep olması

C) Subjektif haberlerle halkı yölendirmesi

D) Toplumsal kutuplaşmayı oluşturması

Etkin vatandaş, bir ülkede yaşayıp bu ülkenin kuralları-
na tam olarak uyan, çevresine örnek olan, devlete karşı 
sorumluklarını bilen ve yerine getiren kimselere denir. 
Vatanını ve milletini seven herkesin etkin bir vatandaş 
olması gerekmektedir.

Buna göre etkin vatandaş ile ilgili,
I.   Etkin bir vatandaş, hak ve özgürlüklerini bilir, gerekti-  
     ğinde hakkını savunur.

II.  Sorumluluklarının neler olduğunu bilir, sorumluluklarını     
     yerine getirir.

III. Karşısındaki diğer insanların haklarına saygılı davra-  
     nır.

IV. Toplumdaki hak ve özgürlüklerini sınırsız bir şekilde   
      kullanır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II                          B) II ve IV

C) I, II ve III                     D) II, III ve IV

Bu yönetim biçimiyle idare edilen ülkelerde yönetme 
yetkisi halkta değil tek kişinin elindedir. Bu yönetici ömür 
boyu ülkeyi idare edebilir. Halk yönetime katılamadığı gibi 
kanunların oluşturulmasında da söz sahibi değildir. Devle-
tin memurları ve yöneticileri çalışmalarını yönetimi elinde 
bulunduran kişi adına yaparlar.

Buna göre bu şekilde yönetilen ülkelerde aşağıdaki 
ilkelerden hangisi yer alır?
A) Seçme ve seçilme hakkı vardır.

B) Herkesin yasalara uyma zorunluluğu vardır.

C) Vatandaşların yönetim sürecine aktif katılımı sağlanır.

D) Kuvvetler birliği ilkesi vardır.
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8.

 7.

 6. Vatandaşlık hakkı, anayasamızda bizlere tanın-
mış haklardan biridir. Vatandaşlık hakkı aynı zaman-
da devlete karşı yapmamız gereken bazı sorumlu-
lukları da beraberinde getirir. Bunlar “vatandaşlık 
görevleri” olarak adlandırılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık 
görevlerimizden biri değildir?
A) Oy kullanmak

B) Haberleşme hürriyeti

C) Vergi vermek

D) Askerlik yapmak

Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak kabul eden toplum-
larda,

I.   İnsanların hak ve özgürlükleri anayasal güvence       
altındadır.

II.  Hukukun üstünlüğü vazgeçilmezdir.

III. Kişiler seçme-seçilme hakkına sahiptir.

durumlarından hangilerinin varolduğu savunulabilir? 

A) I ve II                                     B) I ve III

C) II ve III                                   D) I, II ve III

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde,

• Halk egemenliği söz konusudur.

• Tüm insanlar eşit ve özgürdür.

• Kanunların üstünlüğü vardır.

Buna göre demokrasi ile birlikte;
I.   İnsan hakları,

II.  Seçme ve seçilme hakkı,

III. Hak ve adalet

kavramlarından hangileri önem kazanmıştır?
A) I ve II                                   B) I ve III

C) II ve III                                 D) I, II ve III

9.

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasası

Anayasamızın 17. Maddesi:  
Kimseye işkence ve eziyet yapı-
lamaz; kimse insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tâbi tutulamaz. Kişinin 
hem beden hem de ruh bütünlü-
ğünü korumaya yöneliktir. Bu hak 
kişinin yaşaması ve vücut bütünlü-
ğünü güvence altına almaktadır.

Anayasamızın  17. maddesinde anlatılan temel hak aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Özel yaşamın gizliliği

B) Kişi dokunulmazlığı hakkı

C) Düşünceyi ifade özgürlüğü

D) Din ve vicdan hürriyeti

• Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan 
yasaların yürürlüğe konması demektir.

• Anayasaya göre bu yetki yalnızca, Cumhurbaşkanı 
ile yardımcılarının başında bulunduğu Bakanlar 
Kurulu’na aittir.

• Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yurt savunmasına hazırla-
ma ve milli güvenliği sağlamak asli görevlerindendir.

• Bakanları belirleyip atamak ve bakanların görevleri-
ne son vermek görevidir.

Bu bilgiler aşağıda verilen devleti yönetme organla-
rından hangisi ile ilgilidir?
A) Yargı                        B) Yasama

C) Yürütme                  D) Vakıflar

 5.
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10.

11.

Demokratik devletlerde kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanır. Kuvvetler ayrılığı, devlet organları arasında üstünlük sırala-
ması anlamına gelmeyerek belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasının ifade edilmesidir.

Türkiye’de yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanan resmi kurumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?
         Yasama                                       Yürütme                                    Yargı                                      

A)      TBMM                                     Cumhurbaşkanı                   Bağımsız Mahkemeler   

B)   Cumhurbaşkanı                      Bağımsız Mahkemeler                         TBMM    

C)  Bağımsız Mahkemeler                    TBMM                                    Cumhurbaşkanı

D)   Cumhurbaşkanı                            TBMM                                Bağımsız Mahkemeler

Ben bu ülke-
nin kralıyım. Ülkeyi tek 

başıma yönetirim. Benim her 
sözüm kanundur ve yaptıklarım-
dan dolayı kimse beni cezalandı-
ramaz. Herkes benim dediğimi 
yapar. Yönetim babadan 
oğula geçer. Tahtımı oğlu-

ma bırakırım.

Aşağıda yer alan yönetim biçimlerinden hangisi ile ilgili bilgi verilmiştir?
A) Oligarşi                B) Teokrasi                  C) Monarşi               D) Cumhuriyet

YAYIN KURULU 

Merdal AKSOY  Diyarbakır Ölçme Değerlendirme Merkezi

Ali AÇIKGÖZ  Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu

Bilal BAŞCAN  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu

Cemile AKGÜNDÜZ  Mevlana Halit Ortaokulu 

Nurettin ÜRE                           Şehit Haşim Türkoğlu İmam Hatip Ortaokulu 

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu

1. B        2. C        3. A          4. D        5. C     6. B     7. D     8. D     9. B      10. A        11. C                   


