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***Boşlukları Tamamlayalım*** 
 

hak Atatürk Devletimizin 29 Ekim çoşku 

milli kadınlara Cumhuriyet seçimle okuma 

 

 Cumhuriyet ……………………’de kurulmuştur. 

 ………………………… adı Türkiye Cumhuriyetidir. 

 En iyi yönetim şekli ………………………….’ tir. 

 Cumhuriyet yönetiminde halk, ………………. kendilerini 

yönetecek kişileri seçer. 

 Cumhuriyet yönetimi ile pek çok ………. ve hürriyete 

kavuştuk. 

 Cumhuriyet ile çocuklara ……………. hakkı verildi. 

 Cumhuriyet Bayramı ………… bayramlarımızdandır. 

 Cumhuriyet Bayramı ……………………’ün armağanıdır. 

 Cumhuriyet ile …………………. seçme ve seçilme hakkı verildi. 

 Cumhuriyet Bayramı törenleri tüm yurtta.………. ile kutlanır. 

 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 
 

(     )  Padişah halk tarafından seçilirdi. 

(     )  Atatürk Cumhuriyet Bayramını çocuklara armağan etti. 

(    )  Cumhuriyet Bayramı sadece okullarda kutlanır. 

(     )  Milli bayramlar sadece okullarda kutlanır.  
 
(     )  Cumhuriyet yönetiminde halkın seçimi vardır. 

(     )  Milli bayramlarda akraba ziyaretleri yapılır. 

(     )  Cumhuriyet Bayramı dini bayramlarımızdandır.  

(     )  Cumhuriyet Bayramı her yıl 23 Nisan’da kutlanır. 

(     )  Milli bayramlar milletin birlik ve beraberliğini güçlendirir. 

(     )  Milli bayramlarda sınıflar süslenir. 

(     )  Cumhuriyet Bayramı milli bayramlarımızdandır. 

(     )  Cumhuriyeti bize Mehmet Akif Ersoy hediye etti. 
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***Test*** 
1. Aşağıdakilerden hangisi milli 
bayram değildir? 

A. Cumhuriyet Bayramı. 

B. Zafer Bayramı. 

C. Şeker Bayramı. 

2. Aşağıdaki örneklerden hangisi 

Cumhuriyet yönetimine örnektir? 

A. Sınıf başkanının seçimler sonucunda 
belirlenmesi. 

B. Takım kaptanını öğretmenin 
belirlemesi.  

C. En hızlı koşanın takım kaptanı olması 

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır?  

A.  Cumhuriyet ile sadece kadınlar pek 
çok hak aldı. 

B.  Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta 
coşku ile kutlanır. 

C.  Okullar bayraklarla donatılır. 

4. Milli bayramlarda aşağıdakilerden 

hangisini yapmayız? 

A. Şiirler okunur. 

B. Şarkılar söylenir. 

C.  Öğretmenlerin elleri öpülür. 

5.     I. Medreseler açıldı.                         

II.  Kadınlara seçme ve seçilme hakkı.                                             
III.  Herkes eşit haklara sahip oldu.            

Yukarıdakilerden hangileri 
Cumhuriyet ile gelen kazanımlardır? 

  A. I - III         B. I – II      C. I - II - III  

6. Cumhuriyet Bayramını hangi gün 
kutlarız? 

A. 30 Ağustos.             B. 23 Nisan. 

                      C. 29 Ekim. 

 


