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Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler,

Tane Tane Öğreniyorum

Kitabımız, Sosyal Bilgiler dersini daha eğlenceli ve öğrenilebilir bir hale getirmek için Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu kazanımlara uygun olarak büyük bir emek sonucunda 
hazırlanmıştır. Bu kapsamda kitabımızda, konunun öğrenciler tarafından daha iyi öğrenilmesi-
ni sağlamak için kazanımlara uygun olarak hazırlanmış öğreten sorular, MEB ders kitaplarına 
paralel olarak hazırlanmış tane tane kazanım testleri ve ünite değerlendirme testleri bulun-
maktadır. Ayrıca kitabımız, MEB tarafından yayımlanan Beceri Temelli Sorulara uygun olarak 
hazırladığımız yeni nesil sorular içermektedir.

“Tane Tane Öğreniyorum” adını verdiğimiz kitabımızda konuların öğrencilerimiz tarafından 
tane tane öğrenilmesini, öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorum yapabilme becerilerinin 
yanında analiz, sentez ve muhakeme yeteneklerinin gelişmesini amaçlamaktayız. Yeni sınav sis-
temi ezberci anlayıştan uzak, verilen bilgilerin doğru yorumlanması mantığına dayandığından 
bu kitabımızda daha çok yorum sorularına yer vermiş bulunmaktayız. 

Kitabımız şu bölümlerden oluşmaktadır: 

Öğreten Sorular Bölümü: Kazanımlara %100 uyumlu olarak hazırladığımız öğreten sorular ile 
öğrencilerimiz konuyu daha iyi kavrayacak, kazanımın bir sonraki aşaması olan çoktan seçmeli 
sorular bölümüne geçmeden önce konu ile ilgili var olan bilgilerini pekiştirecektir.  

Tane Tane Öğren Bölümü: MEB tarafından yayımlanan kazanımların öğrencilerimizde kalıcı 
hale getirilmesi için hazırlanmış olan bu bölümde konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Kolay-
dan zora doğru sıralanan sorulardan oluşan bu bölümün öğretmenlerimiz tarafından öğrenci-
lerimize ödev olarak verilip konunun pekiştirilmesi için kullanılabileceği düşünülmüştür. 

Ünite Değerlendirme Testi Bölümü: Üniteye bağlı olan bütün konuları kapsayacak şekilde 
hazırlanmış olan bu bölüm ünitenin genel olarak değerlendirilmesi amacına uygun olarak 
kullanılabilecek testlerden oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz, bu bölümde yer alan testlerdeki 
genel duruma bakarak öğrencilerinin konuyu öğrenme düzeylerini belirleyebilir ve gereken 
müdahaleleri zaman kaybetmeden yapabilirler.  

Beceri Temelli Sorular Bölümü: Sözel mantık ve muhakeme, yorumlama, çıkarımda bulunma, 
tablo yorumlama, grafik okuma ve yorumlama, harita okuma ve yorumlama yeteneğini ön pla-
na çıkaran soruların olduğu bölüm MEB tarafından yayımlanan beceri temelli sorular örnek 
alınarak hazırlanmıştır. 

Sevgili öğrencilerimiz, sınavda başarılı olmak akılcı, planlı ve verimli çalışmaktan geçmekte-
dir.  Bunun yanında sınava hazırlanırken kullanacağınız kaynaklar da çok önemli bir noktadır. 
Sınava hazırlanma konusunda en doğru tercihi yaparak aldığınız bu kitap Sosyal Bilgiler dersi 
açısından hedeflediğiniz başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. 

Çok titiz bir çalışmanın ürünü olan kitabımızın tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize faydalı 
olması temenni ederiz.

Sosyal Bilgiler Yazarları

ÖN SÖZ
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Değişen Rollerim

	 Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceleriz.

Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

	 Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz 
ederiz.

Ön Yargıları Kırıyorum

	 Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularız.

Birlikte Daha Güçlüyüz

	 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyet-
lere katılırız.

Sorunların Çözümünü Biliyorum

	 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini 
savunuruz.

Kazanımlar
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Değişen Rollerim

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceleriz.

Öğreten Sorular

1 Aşağıda “Muslera” hakkında bir metne yer verilmiştir. Verilen metinden hareketle oluşturulan açıklamaları 
doğru ise “D”, yanlış ise “Y” şeklinde değerlendiriniz.

AÇIKLAMALAR D Y

1. Muslera; takımında sporcu, evinde eş ve baba, uçakta ise yolcu rolündedir.

2. Muslera’nın içinde bulunduğu gruplar değişse de rollerinde değişiklik olmamıştır.

3. Muslera alışveriş yaparken müşteri rolündedir.

4. Muslera için kalecilik, doğuştan kazanılan rollere örnek gösterilebilir.

5. Muslera’nın takım içindeki rolünden beklenti; gol yememektir.

Merhaba, benim adım Muslera. Galatasaray 
futbol takımının kalecisiyim. Ayrıca takımı-
mın da kaptanıyım. Takımımın gol yememesi 
için üzerime düşen görevi en iyi şekilde yeri-
ne getirmeye çalışıyorum. İstanbul dışındaki 
maçlara genelde uçakla gidiyoruz. Evliyim ve 
2 çocuğum var. Antrenmanlardan ve maçlar-
dan kalan zamanlarda ailemle vakit geçirmeyi 
ve eşime mutfakta yardımcı olmayı seviyo-
rum. İstanbul çok güzel ve zaman zaman hep 
birlikte alışveriş yapmaya çıkıyoruz.

2 Aşağıda kişilere ait birçok rol örneklerine yer verilmiştir. Verilen rolleri “Doğuştan Kazanılan” ve “Sonradan 
Kazanılan” şeklinde gruplandırınız.

ROLLER
DOĞUŞTAN 
KAZANILAN

SONRADAN 
KAZANILAN

1. Belediye başkanı

2. Evlat

3. Sosyal Bilgiler öğretmeni

4. Torun

5. Bilim insanı
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3 Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) ve yanlış (Y) şeklinde değerlendiriniz.

İFADELER D Y

1. Kişilerin rolü değişince sorumluluklarında da değişmeler olur.

2. Yeni roller kazandığımızda yeni haklar da elde ederiz.

3. Oyun grubu uzun süreli grupken, sınıf grubu kısa süreli gruptur.

4. Aile, bireyin içinde yer aldığı ilk sosyal kurumdur.

5. Rollerimiz arttıkça, sorumluluklarımız azalır.

4 Aşağıda verilen metni okuyunuz. Metinde Aybüke’ye ait rolleri bularak “✓” sembolü ile işaretleyiniz.

6. sınıf öğrencisi olan Aybüke sabah 
yatağından kalktı, yüzünü yıkadı, yatağını 
düzeltti. Annesi, babası, babaannesi ve 
küçük kardeşiyle kahvaltısını yaptıktan sonra 
okul servisine binip okula gitti, derse başladı. 
Okuldan eve okul servisiyle dönen Aybüke, 
arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynamak için 
annesinden izin istedi. Ona izin veren annesi 
gelirken marketten süt almasını söyledi. 
Arkadaşlarıyla buluşup oyun oynayan 
Aybüke, marketten süt alarak eve döndü.

Öğrenci Yolcu Kuzen Torun Müşteri

5 Aşağıda verilen cümleleri “Hak” ve “Sorumluluk” şeklinde gruplandırınız.

AÇIKLAMALAR HAK SORUMLULUK

1. Düşüncelerimi aile içinde rahatça ifade ediyorum.

2. Ödevlerimi düzenli şekilde yapıyorum.

3. Evde odamı temiz ve düzenli tutuyorum.

4. Okul kurallarına uyuyor, derslere zamanında geliyorum.

5. Hafta sonları arkadaşlarımla sinemaya gidiyorum.



11

TA
N

E 
TA

N
E 

ÇÖ
Z

TEST – 1

1. Aşağıda Doktor Selim Bey’in gün içerisinde yaptığı 
bazı faaliyetler verilmiştir:

Selim Bey gün içinde has-
talarının şikâyetlerini dinle-
miş, onlarla yakından ilgi-
lenmiş ve hasta raporlarını 
incelemiştir.

Selim Bey mesaisinin bit-
mesi üzerine aracına bin-
miş ve bir markete uğra-
yarak eşinin söylediği 
listeyi kontrol ederek alış-
veriş yapmıştır.

Evinde eşi ve çocukları ile 
birlikte akşam yemeğini 
yiyen Selim Bey, evleri-
ne misafirlerin gelmesi 
ile onlarla bol bol sohbet 
etmiştir.

Yukarıda verilenlerden hareketle Selim Bey ile 
ilgili olarak;

 I. Hastanede doktor, ailede eş ve baba, misafirleri 
karşısında ise ev sahibi rolündedir.

 II. Gün içerisinde bulunduğu grup ve kurumlar-
daki rolleri aynıdır.

 III. Hastanede yerine getirdiği meslek; sonradan 
edinilmiş roller grubunda yer alır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

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

2. Arda okuldaki sosyal faaliyetlere sıklıkla katılan bir 
öğrencidir. Okul futbol takımında orta saha bölge-
sinde görev almıştır. İyi futbolu sayesinde iki gün 
önce takım kaptanlığını üstlenen Arda’nın ders 
notları da iyidir.

Buna göre Arda için;

 I. Birden fazla role sahip olmuştur.

 II. Takımındaki yeni rolü ile sorumluluk almıştır.

 III. Sosyalleşme konusunda zayıf kalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız III   B) I ve III

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

3. Bir kişinin bir işte üzerine düşen göreve rol denir. 
İnsanlar bazı rolleri doğuştan üstlenirken bazılarını 
da çalışıp emek vererek sonradan kazanmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sonradan 
kazanılan rollere örnek gösterilemez?

A) Kaymakam   B) Polis

C) Yeğen   D) Sınıf başkanı

4. 

Rollerimiz bize birtakım haklar ve 
sorumluluklar yükler. Haklarımız 
hukukun çizdiği sınırlar çerçeve-
sinde sahip olduğumuz kazanımlar 
ya da yapabileceklerimizle ilgilidir. 
Sorumluluklarımız ise üstlendiği-
miz rollerimizin gereklerini yerine 
getirmeyle ilgilidir. Rollere uygun 
davranışlar sergilediğimizde top-
lumda düzen sağlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde rol ve 
rolden beklenen davranış hatalıdır?

A) Öğretmen Mustafa Bey öğrencilerine ünite konuları-
nı anlatmıştır.

B) Doktor Banu Hanım, acile gelen hastalarını tedavi 
etmiştir.

C) Çiftçi Ahmet Bey bahçesinde organik ürünler yetiştir-
miştir.

D) Polis Ferhat Bey aradığı suçluyu yakaladığı yerde 
cezalandırmıştır.

Değişen Rollerim | Tane Tane 
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5. Aşağıdaki görselde Yıldız ailesinin üyelerine yer 
verilmiştir.

Buna göre verilen ailede rollerin uygun şekilde 
devam etmesi için;

 I. Herkesin sadece haklarının farkında olması,

 II. Rollerin gerektirdiği sorumlulukların yerine 
getirilmesi,

 III. Bireysel menfaatlerin ön planda tutulması,

gibi durumlarından hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız II   B) I ve II

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

6. 
Aile içindeki bireylere düşen roller, bir baş-
ka deyişle kadına anne ve eş olarak, erkeğe 
baba ve eş olarak düşen roller ve çocukların 
üstlendiği roller büyük ölçüde ailenin içinde 
bulunduğu toplumun kültürel yapısından ve 
geleneklerinden etkilenir. Sürekli bir değiş-
menin yaşandığı günümüz toplumlarında 
kültürel yapıdaki değişmeler annelik, babalık 
rollerini de değişime uğratmaktadır. Bundan 
30-35 yıl öncesinde erkek ve kadın davranışı 
ile annenin-babanın rolleri oldukça kesin ola-
rak belirlenmişken, bugün erkeğin ve kadının 
toplum içindeki tavırları da, babanın, annenin 
aile içindeki rolleri de büyük bir değişme gös-
termektedir.

Yukarıda verilenlerden hareketle;

 I. Geçmişe göre günümüz anne-baba rollerinde 
değişimler yaşanmaktadır.

 II. Anne-baba rolleri yaşanılan kültürden bağım-
sız şekilde oluşur ve şekillenir.

 III. Aile fertlerinin üstlendiği roller geleneklerden 
etkilenir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve III    

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

7. Rol; insanların bir kişi ya da bir gruptan bekledikle-
ri çeşitli davranışları ifade eder. Bireyin özel haya-
tında ve iş hayatında yerine getirilmesi beklenilen 
pek çok davranış kalıpları vardır ve belli bir rolün 
kapsamı, bir takım kurallarla önceden belirlenmiş-
tir. Birey özel yaşamında ve iş yaşamında kendisine 
yüklenen rolünün gereği olan beklentileri yerine 
getirmekle görevlidir. Evinde bir eş, bir baba, işin-
de bir memur olabilir. Rol, bireyin sosyal bir sistem 
içerisinde statüsünü ve buna eşlik eden yükümlü-
lükler ve sorumlulukları yansıtmaktadır.

Buna göre aşağıdaki tabloyu incelediğimizde 
hangisinde verilen rol ve buna bağlı sorumlu-
luk yanlış belirtilmiştir?

ROL SORUMLULUK

A)
Şoför Araba kullanırken trafik 

kurallarına uymak.

B)
Gazeteci Haber yaparken doğru-

luğundan emin olmak.

C)
Öğrenci Derslere zamanında gel-

mek.

D)
Muhtar Mahallenin problemle-

rini görmezden gelmek.

8. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itiba-
ren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin 
bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. 
Bu roller evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik 
özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi 
ve yeteneği gerektirmeyen rollerimizdir. Bazı 
rollerimizde vardır ki bunlara isteğimizle çalı-
şarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. 
Bunlar özgür irademizle katıldığımız grupların 
bize yüklediği rollerdir. Sınıf başkanı olmak, 
takım kaptanı olmak gibi.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Rolleri kazanış biçimimiz farklılık göstermektedir.

B) Doğuştan kazanılan roller genelde kısa sürelidir.

C) Doğuştan kazanılan rolleri kendi irademizle elde 
ederiz.

D) Sonradan kazanılan rolleri seçme hakkımız yoktur.
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Kültürümüzle Yaşıyoruz ve Gelişiyoruz

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz ederiz.

Öğreten Sorular

1 Aşağıda öğrenciler tarafından yapılan açıklamaların ilgili oldukları alanları işaretleyiniz. 

Toplumların başından geçen olayları, zaman ve 
yer göstererek anlatan; bunların sebep ve 
sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan 
bilim dalıdır.

Dil

Sanat

Tarih

Din

Duygu, düşünce ve ifadelerin karşımızdaki 
kişiye iletilmesini sağlayan araçtır. Bu araç 
sayesinde kültür gelecek nesillere aktarılır.

Dil

Sanat

Tarih

Din

Toplumsal yaşantımızda inancımızın etkisi 
görülür. Örneğin; zekat sayesinde yoksul 
ve yardıma muhtaç kişilere yardım etmiş 
oluruz.

Dil

Sanat

Tarih

Din

Toplumsal birlikteliği sağlarken ayrıca 
toplumda estetik anlayışını geliştirir. 
Çinicilik, cam işleme, ebru ve müzik bu 
kavrama örnek verilebilir.

Dil

Sanat

Tarih

Din

Kurtuluş 
Savaşı

Türküler
Asker 

uğurlamak

TBMM’nin 
açılması

Destanlar Düğünde 
kına yakmak

........... ........... ...........
Malazgirt 

Zaferi
Ninniler

Misafire 
kolonya 

ikram 
etmek

İstanbul’un 
Fethi

Bilmeceler
Hasta 

ziyaretinde 
bulunmak

(1) Dil (2) Tarih (3) Mimari (4) Örf ve adet

2 Aşağıdaki şema üzerinde verilen örnekleri inceleyerek anlatılmak istenen kültürel ögeyi bulunuz.
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3 Aşağıdaki görsellerde kültürel unsurlarımızla ilgili olan kavramları “✓” sembolü ile işaretleyiniz.

Zafer Bayramı
Hacivat ve 

Karagöz
Noel Bayramı

Ebru Sanatı Hamburger Safranbolu 
Evleri

4 Aşağıda Türk dili ile ilgili verilen afişleri inceleyiniz. Yapılan yorumları doğru ise “D”, yanlış ise “Y” şeklinde 
değerlendiriniz.

2 numaralı görselde; Türk diline girmiş 
olan yabancı kelimelere değinilmiştir.

1 numaralı görselde; ülkeyi korumanın 
yolunun dili korumaktan geçtiği vurgu-
lanmıştır.

2 numaralı görselde; Türkiye’de yabancı 
dil öğretimine karşı çıkılmıştır.

Kültürün yeni nesillere aktarılması 
konuşulan dilden bağımsızdır.

1 2
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TEST – 1

1. 

Dil bir iletişim aracıdır. Duygu ve düşünceler dil 
sayesinde başka kişilere aktarılır. Aynı dili konu-
şan, aynı duygu, düşünce ve amaçlar içerisinde 
olan insanlar bir araya geldiklerinde dil sayesin-
de anlaşıp kaynaşabilir, duygu ve düşüncelerini 
paylaşabilirler. Bizler de Türkçemiz sayesinde 
din, tarih, edebiyat, sanat, bilim-teknik, müzik 
vb. ögeleri yeni nesillere aktarılabiliyoruz.

Yukarıda verilen metinden hareketle dil ile ilgi-
li olarak;

 I. Geçmişten günümüze bir kültür taşıyıcısı göre-
vini üstlenmektedir.

 II. Toplumun millî birlik ve beraberliğini sağlama-
sında rol oynamaktadır.

 III. Ait olduğu toplumu millet olma şuuruna ulaş-
tırır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) I ve III 

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

2. Türk milleti olarak sahip olduğumuz dini ve milli 
bayramlarımız bulunur. Ramazan ve Kurban Bay-
ramları dini bayramlar iken 23 Nisan, 19 Mayıs gibi 
tarihler milli bayramlarımız arasındadır.

Yukarıdaki bayramlar hakkında;

 I. Toplumsal birlik ve beraberliğe güç katar.

 II. Toplum olma bilincini güçlendirir. 

 III. Hepsi sadece Türk toplumunda kutlanır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

3. 
Nesilden nesile aktarılan gelenek ve 
göreneklerimiz bize ait yiyecekler, giye-
cekler, el sanatları, düğünler, eğlence-
ler, spor müsabakaları vb. den oluşur. 
Bu gelenek ve görenekler bizi bir araya 
getirip toplum olarak ortak duygularda 
buluşmamızı sağlar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplum 
olarak ortak kültür ögelerimiz arasında yer 
almaz?

A) Nevruz bayramı  B) Sahur eğlenceleri

C) Yortu günleri   D) Kına geceleri

4. 
Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, 
akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir 
araya geliriz. Dini bayramlarda pek çok gele-
neği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret 
eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda 
bulunuruz. Dargın olduklarımızla barışırız. 
Milletçe kutladığımız bayramlar, kültürel 
değerlerimizden biridir. İnsanları bir araya 
getiren bayramlar birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirir. Dostluk ilişkilerini geliştirir, hoş-
görü ve yardımlaşmayı artırır. Ülkemizde 
bayram kutlamaları birçok yönüyle benzer-
ken yöreden yöreye bazı farklılıklar göster-
mektedir.

Buna göre dini bayramlarla ilgili olarak;

 I. Toplum olarak geleneklerin ve kültürel değer-
lerin yaşatıldığı günlerdir.

 II. Toplumsal bağların kuvvetlenmesinde önemli 
rol oynamaktadır.

 III. Kutlama biçimleri yurdun tamamında aynıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III   B) I ve II

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

Kültürümüzle Yaşıyoruz ve Gelişiyoruz | Tane Tane 
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5. 
Türk kültüründe mimari yapıların en önemli 
unsurları evlerdi. Bahçe içerisine iki katlı inşa 
edilen evlerin yapımında genellikle ahşap 
malzeme kullanılır, avlusu hane halkını dışa-
rıdaki tehlikelerden koruyacak şekilde yapı-
lırdı. Bu evlerin bahçesi çiçeklerle süslü olur-
du. Evlerin oturma, yatma, yemek pişirme ve 
yemek yeme amacıyla kullanılan bölümleri 
kendine has sadelikte düzenlenirdi.  Aynı 
zamanda sokağı takip edebilir, neredeyse 
gelen geçen herkese selam verme imkânına 
sahiptir. Evler sadece sığınmak ve yaşamak 
amacıyla yapılmaz; yaşlısıyla, çocuğuyla, kadı-
nıyla, erkeğiyle bütün aileyi bir çatı altında 
toplayacak şekilde tasarlanırdı.

Yukarıda verilen parçadan hareketle tarihi 
evlerle ilgili olarak;

 I. Kültürümüzde birlik ve beraberliğin yaşatıldığı 
önemli alanlardır.

 II. Kullanım açısından evin bölümleri farklı işlevle-
re sahiptir.

 III. Aile birlikteliğini sağlayacak şekilde tasarlan-
mışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II   B) I ve II

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

6. Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları ile bilinen Ali 
Şir Nevai, “Muhakemetü’l Lugateyn” adlı eserinde 
şöyle demiştir:

“Türk ve Fars dillerinin gerçeğini bu eser-
de topladım. Öyle sanıyorum ki, Türk mil-
letinin şairlerine büyük hak kazandırdım. 
Kendi öz dillerinin nasıl bir dil olduğunu 
öğrendiler ve yabancı dilde şiirler söyle-
yenlerin Türkçeyi küçümseyen sözlerin-
den kurtuldular.”

Buna göre Ali Şir Nevai’nin çalışmaları;

 I. Milli bilincin oluşmasını

 II. Milli değerlerin farkında olmayı

 III. Türk dilinin korunmasını

durumlarından hangilerini sağlamıştır?

A) Yalnız I   B) I ve II     

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

7. Türk milleti dünya tarihine damgasını vurmuş 
şanlı bir millettir. Asırlar boyunca üç kıtada güç-
lü devletler kurmuş, ayak bastığı her yere barış, 
adalet ve medeniyet götürmüş, dünya milletle-
rine örnek olmuştur. Geçmişimize ait bu güzel 
değerleri gelecek nesillere anlatmak ve öğret-
mek geleceğimizi şekillendirmek açısından 
oldukça önemlidir.

Yukarıda verilen metinde kültürümüze ait han-
gi ögenin önemine dikkat çekilmiştir?

A) Din   B) Gelenek

C) Tarih   D) Sanat

8. 

Anadolu’nun yurt edinilmesinde Mevlânâ Celâled-
dini Rûmî, Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran 
ve Nasreddin Hoca gibi düşünürler önemli rol 
oynadılar. Ayrıca Anadolu Türklüğünün Moğol isti-
lası nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde eser-
leri ve samimi sohbetleriyle halka yol gösterdiler. 
İslam dininin özünü Anadolu insanına aktararak 
toplumun dağılmasının önüne geçtiler. Anlattık-
ları değerler aradan yüzyıllar geçmesine rağmen 
önemini korumakta ve tüm dünya tarafından say-
gıyla karşılanmaktadır.

Buna göre Anadolu’da yaşayan düşünürler için;

 I. Dinin birleştirici ve bütünleştirici özelliğinden 
faydalanmışlardır.

 II. Halkın manevi açıdan güçlenmesinde rol 
oynamışlardır.

 III. Öğretileri yaşadıkları dönemle sınırlı kalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız III   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III
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TEST – 2Kültürümüzle Yaşıyoruz ve Gelişiyoruz | Tane Tane 

1. Bu bilim dalı sayesinde milletlerin geçmişte 
taraf olduğu savaşlarda elde ettiği başarılar, 
nesilden nesile nakledilerek millet olma bilin-
ci güçlendirilir. Geçmişini bilmeyen, kendisini 
tanımayan bir insan hafızasını kaybetmiş gibi-
dir. Nasıl ki hafızası olmayan biri bugün, içinde 
bulunduğu durumu anlayamaz ve ne yapacağı-
nı bilemez ise maziden habersiz bir insan da ne 
olduğunu, nereden geldiğini ve nereye doğru 
gitmekte olduğunu tayin edemez.

Yukarıda verilen parçada milli kültür ögeleri-
mizden hangisinin öneminden bahsedilmek-
tedir?

A) Sanat   B) Tarih

C) Din   D) Gelenek

 

2. Çevremizde bulunan 
yardıma muhtaç kişile-
re yardım etmek ve 
destek olmak, dinimiz 
tarafından bize yükle-
nen bir görevdir. Zekât 
vermek toplumdaki 
sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmaya güzel bir örnektir. Muhtaç insanların 
ve mağdur edilen grupların mağduriyetinin gide-
rilmesi Müslümanlar üzerine yüklenmiş bir borç-
tur. Bu nedenle geçmişten bu yana Türk milleti, 
dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı 
olan insanlara yardım elini uzatmıştır.

Yukarıda verilenlerden hareketle;

 I. Toplumun değer yargıları ile inandığı din ara-
sında önemli bir bağ vardır.

 II. Din, insanların duygu ve düşüncelerini etkile-
mektedir.

 III. Türkler yardımlaşma eyleminde ülke toprakları 
ile sınırlı kalmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

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

3. 

Ramazan ve Kurban Bayramı dinî bayramları-
mızdır. Dinî bayramlarda aile bireyleri bayramla-
şır; akrabalar, komşular, arkadaşlar ziyaret edilir. 
Büyükler ziyaret edilerek elleri öpülür. Bayramlar-
da sofralar kurulur, akraba ve komşularla bir arada 
yemekler yenilir. Birbirine dargın insanlar barışır. 
Uzun süre birbirini görmeye fırsat bulamayanlar 
bayramlarda birbirlerini ziyaret eder. Eve gelen 
misafirlere ikramlarda bulunulur.

Buna göre kültürümüzde dini bayramların;

 I. Toplumu bütünleştiren

 II. Gelenekleri yaşatan

 III. Bireyler arasındaki bağı zayıflatan

özelliklerinden hangilerinin olduğunu söyle-
yemeyiz?

A) Yalnız III   B) I ve III

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

4. Mehmet Bey, her Ramazan ayında ihtiyaç sahi-
bi olan aileler için erzak paketleri hazırlatır ve bu 
paketlerin dağıtımını organize eder. 

Buna göre Mehmet Bey hakkında;

 I. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma örneği 
sergilemiştir. 

 II. İhtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak istemiştir.

 III. Yapılan yardımın programlı bir şekilde olması-
nı sağlamıştır. 

çıkarımlarından hagileri yapılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III
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5. Dil, kültürün önemli 
unsurlarından biridir. 
İnsanlar kültürlerini dil 
yoluyla gelecek nesillere 
aktarırlar. Genel Ağ’ın 
gelişmesi ve yaygınlaşma-
sı ile beraber dilimize daha 

fazla yabancı kelime girmeye başlamıştır. Günü-
müzde sosyal medyanın devreye girmesi bu süreci 
daha da hızlandırmıştır. Günlük yaşamda bazı 
insanlar Türkçe ve yabancı kelimeleri aynı cümle 
içinde kullanabilmektedir. Bu durum dilimizin özü-
nü kaybetmesine ve gelecek nesillere yanlış akta-
rılmasına neden olabilmektedir.

Verilen bilgilerden yola çıkılarak;

 I. Dilin kültür alanındaki işlevi nedir?

 II. Dilimizin özünü kaybetmesine sebep olan fak-
törler hangileridir?

 III. Dilimizi sadeleştirmek için ne gibi çalışmalar 
yapılmalıdır?

sorularından hangilerinin cevabına ulaşıla-
maz?

A) Yalnız III   B) I ve III     

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

6. Kültürümüzde komşuluk 
ilişkileri özellikle köy ve 
kasaba gibi küçük yerleşim 
bölgelerinde sosyal daya-
nışma açısından önemli 
olduğu gibi, ailelerin huzur 
ve güven içinde yaşamaları 
açısından da önemlidir. İyi 

komşuluk ilişkileri mutluluk ve sevincin paylaşıl-
masında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı 
bir öneme sahiptir. Dolayısıyla komşuluk ilişkileri, 
toplumsal bağları güçlendiren önemli bir kavram-
dır.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
komşuluk kavramının önemini vurgulamak 
için kullanılmamıştır?

A) Ev alma komşu al.

B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

D) Yakın komşu, hayırsız hısımdan yeğdir.

7. 
Rize’ye bağlı Akdere köyünde, Kurban Bayra-
mı’nda Dönme Dolap Şenlikleri düzenlenir. 
Şenlik, köyün meydanına kurulan dolabın 
horonlar eşliğinde açılmasıyla başlar. Gençler 
dönme dolaba binerek cesaretlerini sınarlar. 
Yöresel oyunlara geçilmeden önce köyün muh-
tarı bayramla ilgili bir konuşma yapar. Daha 
sonra halk, halka oluşturarak tulum eşliğinde 
horon teper. Çevre köy ve ilçelerden pek çok 
kişinin katılımıyla gerçekleşen bu şenlikte yöre-
sel yemekler ikram edilir. 

(Genel Ağ haberi)

Yukarıda verilen haberle ilgili olarak çıkarım-
lardan hangisi yapılamaz?

A) Bayram gelenekleri toplumda birlikteliği sağlamıştır.

B) Bayramlardaki gelenek ve görenekler ülkemizin her 
yerinde aynı biçimde yaşanmaktadır.

C) Bayramların toplumsal bağları güçlendirici etkisi var-
dır.

D) Bayram şenlikleri kültürün yaşatılması açısından 
önemlidir.

8. Kültürel ögelerimizin en 
önemlilerinden biri de 
düğünlerimizdir. Düğünler 
geçmişten günümüze yüzyıl-
lar boyunca süregelen gele-
neklerimizin yaşatıldığı 
değerlerimizdir. Düğünler 
ülkemizin her yerinde coşku 
ve mutlulukla yapılır. Gelen 

davetlilerin kaynaşmasını sağlar, birlik ve beraber-
liğini güçlendirir. Düğünlerde yöreden yöreye 
değişen maniler söylenir, müzik eşliğinde türküler 
okunur. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilir. Evle-
nenlerin mutluluğu için dualar edilir. Bu açıdan 
düğünler;…………………………….

Parçada verilen boşluk hangi cümle ile tamam-
lanırsa anlam bütünlüğü bozulur?

A) birlikteliği sağlayan önemli kültür ögesidir.

B) geleneklerin yeni nesillere aktarılmasını sağlar.

C) farklı kültürlerin taklit edildiği özel günlerdir.

D) örf ve âdetler ile gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı 
yerlerdir.
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Ön Yargıları Kırıyorum

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularız.

Öğreten Sorular

1 Aşağıda verilen açıklamalardaki ön yargı çeşitlerini uygun kavramlar ile eşleştiriniz.

Kalıp Yargı

Cinsiyet Ayrımcılığı

Fiziksel ayrımcılık

Din Ayrımcılığı

Peşin hükümIrkçılık

Futbol maçı esnasında 
karşı takımdan bazı taraf-
tarlar siyahi oyuncu Eto’ya 
yönelik maymun sesleri 
çıkarıp sahaya muz fırlat-
tılar. Bu tarz olaylar spor 
müsabakalarında zaman 
zaman görülüyor.

Burak, Fransız bir turist ile 
tanışmış ve bu kişinin çok 
zengin olduğunu öğren-
miştir. Burak bundan son-
ra tanıştığı tüm Fransız 
turistlerin zengin olduğu-
nu düşünmüştür.

Çiftçilik yapan Salih Bey’in 
iki kız, bir erkek çocu-
ğu bulunuyor. Salih Bey 
erkek çocuğunun okula 
gitmesi için büyük çaba 
harcarken kızları için aynı 
özeni göstermiyor.

Arkadaşları ile sinemada 
film izleyen Berk, filmin 
sonunun kesinlikle olum-
suz sonuçlanacağını söy-
lemiştir. Ancak film gayet 
mutlu bir sonla bitmiştir.

Avrupa’da yayın yapan 
gazete, dergi ve TV’lerin 
çoğunun İslam ve Müslü-
manlar hakkında olumsuz 
yayın yapmaları sonucun-
da orada yaşayan Müslü-
manlar birtakım ayrımcılı-
ğa maruz kalıyor.

Bir şirkete iş başvurusu 
için gelen Selin Hanım, 
bedensel engelli olmasın-
dan ötürü insan kaynak-
ları tarafından işe kabul 
edilmemiştir

1

4

2

5

3

6
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2 Toplum içerisinde ön yargıların azalması ile aşağıdakilerden hangilerinin oluşması beklenebilir?

Dayanışma 
duygusu 
artar.

Toplumsal 
uyum azalır.

Bireyler arası 
iletişim artar.

Nefret duygu-
su hâkim olur.

Dışlanma kor-
kusu ortadan 
kalkar.

Ötekileştirme 
çoğalır.

3 Aşağıda verilen parçayı okuyarak yapılan açıklamalardan doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfini 
yazınız.

20 yaşında genç delikanlı otobüsün camından bakarken birden bağırdı. 
-Baba; arabalar, arabaları görüyor musun, bizle geliyorlar. Babası gülümsedi ve mutlulukla saçını 
okşadı. Genç bir süre daha dışarıyı izledi ve sonra birden bağırdı.
-Bulutlar baba, bulutlar harika!
Baba gülümseyerek oğlunu izledi.
-Baba ağaçlar dedi aniden delikanlı. Onlar hep geride kalıyor dedi.
Arkada oturan yaşlı adam, bu bağrışmalardan rahatsız olmuş olacak ki;
Babanın omzuna dokundu. “Beyefendi oğlunuzu iyi bir doktora götürmelisin. Problemi var herhal-
de.”  
Baba geriye dönerek; “O zaten iyi bir doktordan geliyor. Oğlum doğuştan kördü ve ameliyat sonrası 
gözleri açıldı” dedi...

AÇIKLAMA D Y

1) Otobüsteki yaşlı adam, genç hakkında peşin hüküm vermiştir. 

2)  Kişiler hakkında hiçbir fikrimiz yokken koyacağımız tanılar, bizleri yanılgıya düşüre-
bilir.

3)  Yaşlı adam genç hakkında yorum yaparken düşüncelerini bilimsel temele dayandır-
mıştır.

4) Empati ve karşılıklı saygı, toplumsal birlikteliğin sağlanmasında oldukça önemlidir.

5)  İnsanların çevrelerindeki kişiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ön yargıya 
neden olmaktadır.
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TEST – 1Ön Yargıları Kırıyorum | Tane Tane 

1.  
Aksaray’da bulunan bir ilkokulda veliler, okulda eğitim 
gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep 
etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen 
veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Tepki çeken eylemle 
ilgili otizm derneklerinden açıklamalar geldi. Otizmli bir 
öğrencinin velisi ise; “Slogan atan ailelere sormak istiyo-
rum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktı-
nız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yapar-
ken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?” dedi.  

(Genel Ağ haberi- 07.11.2019)

Yukarıda verilen Genel Ağ haberine göre otizmli öğrencilere tepki gösteren aileler için;

 I. Bireysel farklılıklara saygı duymamışlardır.

 II. Ön yargılı bir yaklaşım sergilemişlerdir.

 III. Empati kurmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2.                   
Avusturya eğitim sisteminde ayrımcılık geçen yıl 

yüzde 50 arttı.

Yukarıdaki verilen gazete haberi hangi ön yargı çeşidi ile yakından ilgilidir?

A) Cinsiyet ayrımcılığı   B) Irk ayrımcılığı 

C) Sosyo-ekonomik ayrımcılık   D) Din ayrımcılığı 
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3. Ön yargı, “Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli 
şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edi-
nilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargıdır.” 
Ön yargıların oluşmasında birçok neden vardır. 
Ayrıca ön yargılar birçok sonucu da beraberinde 
getirir.

Aşağıdakilerden hangisi ön yargıların sonuçla-
rı arasında yer alır?

A) Bireylerin birbirini yeterince tanımaması 

B) Empati kuramamak

C) Toplumsal ayrışma

D) Olaylara farklı açıdan bakamamak

4. 
Toplumdaki ön yargıların temelinde, bireylerin 
olay veya kişileri, haklarında yeteri kadar bilgi-
ye sahip olmadan yorumlamalarıdır. Bu durum, 
ön yargılı davranılan bireylerde ve toplumda 
çok büyük sorunlara sebep olmaktadır. Ön yar-
gılara maruz kalan bireylerde öfke, huzursuzluk 
ve mutsuzluk gibi belirtirler artarken, içinde 
yaşadığı topluma ait olma ve yararlı işler yapma 
isteği azalmaktadır. Ön yargılar, en başta sosyal 
yaşamda ayrışmalara neden olmaktadır. İnsan-
lar arasında öfke, nefret düşmanlık gibi duygu-
ların oluşmasına ve çatışmalara yol açmakta ve 
bu durum, toplumsal dayanışma ve birlikteliğe 
zarar vermektedir.

Yukarıda verilen parçadan hareketle;

 I. Ön yargıların oluşmasında hangi faktör etkili-
dir?

 II. Ön yargı ile karşılaşan bireylerde hangi davra-
nışlar görülmektedir?

 III. Ön yargıların toplumsal birlikteliğe olan zarar-
ları nelerdir?

sorularından hangilerinin yanıtlarına ulaşılabi-
lir?

A) I ve II   B) I ve III

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

5. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, 
olay ve görüntülere dayanarak önceden edinil-
miş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin 
hüküm, peşin fikir ön yargı olarak tanımlanmakta-
dır. 

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
ön yargı kavramı ile ilgili bir durum bulunma-
maktadır?

A) Ali Bey’in bekârlara evini kiraya vermek istememesi. 

B) Boyu kısa olan Hayri’nin mahalle futbol takımında 
başarısız olacağının düşünülmesi.

C) Selim’in minibüse bindiğinde şoförün bayan olduğu-
nu görünce araçtan geri inmesi.

D) Ayhan’ın sınıfındaki işitme engelli arkadaşları ile ileti-
şim kurabilmek için beden dili öğrenmesi.

6.        

ABD’li kadın futbolcuların hukuk 
mücadelesi uluslararası basında 
oldukça ses getirdi. Los Angeles’ta 
ABD Bölge Mahkemesi’ne sunulan 
dava dilekçesinde, “Kadın ve erkek 
oyuncuların takımlarında aynı iş 
sorumluluklarını yerine getirme-
lerine ve ABD Futbol Federasyonu 
(USSF) tarafından uluslararası yarış-
malara katılmaları istenmesine rağ-
men, kadın oyunculara sürekli ola-
rak erkek meslektaşlarından daha az 
para ödenmiştir.” ifadeleri yer aldı.

NAR HABER

Yukarıdaki Genel ağ haberinden yola çıkılarak;

 I. ABD Futbol Federasyonu cinsiyet ayrımcılığı 
yapmıştır.

 II. Haberde kadınların ekonomik alanda haksızlı-
ğa uğradığına yer verilmiştir.

 III. Toplumda kadın-erkek ayrımcılığının en fazla 
spor alanında görülmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III
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Biz Birlikte Daha Güçlüyüz 

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katı-
lırız.

Öğreten Sorular

1
6. Sınıf öğrencisi Aybüke, Asya, Bilge ve Doruk yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak amacıyla sivil toplum 
kuruluşlarına katılmak istemişlerdir. Öğrencilerin açıkladığı kuruluşlar ile logolarını doğru şekilde eşleştiriniz.

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Ben, afetlerde ve olağan dönemlerde korumasız ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağla-
mak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet 
veren bu kuruluşa gönüllü olarak katılmak istiyorum. Bu kuruluş sosyal hizmetler, sağ-
lık, ilk yardım, eğitim ve gençlik alanlarında faaliyet gösterir.

Benim görev almak istediğim kuruluş ise, yoksul ve yetim çocukların eğitim-öğretimine 
destek olmak amacıyla kuruldu. Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu 
oldu. Kelime anlamı “şefkat yuvası”dır. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi ola-
nakları yetersiz, sınavla seçilmiş öğrencilere burs ve yatılı öğrenim vermektedir.

Bu kuruluş; ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan 
erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bak-
makla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik 
destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Benim gönüllü olmak istediğim sivil toplum kuruluşu; lösemili çocuklara yardımda 
bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır. Şu an İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bur-
sa ve Antalya’da şubeleri bulunan vakfın bünyesinde 20.000 civarında lösemili çocuk 
bulunmaktadır.
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2
Milletimiz tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Ocak 2020’de ger-
çekleşen Elazığ depreminin yaralarını sarmak için halkımız seferber oldu. AFAD verilerine göre Elâzığ Depre-
mi sonrası yapılan faaliyetler görselde verilmiştir. Görseli inceleyerek verilen açıklamalardan doğru olanları 
“D”, yanlış olanları “Y” şeklinde işaretleyiniz.

AÇIKLAMA D Y

1) Bölgede gıda ve beslenme sorunu giderilmeye çalışılmıştır.

2) Isınma ihtiyacını karşılayacak araç-gereçler ulaştırılmıştır. 

3) Deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinin tümünü AFAD gerçekleştirmiştir.

4) Temizlik ihtiyacını karşılamak için 111.858 paket ürün gönderilmiştir.

5) Ülkemiz yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilemiştir.

6) Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılarak barınma sorunu çözülmüştür.
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TEST – 1Biz Birlikte Daha Güçlüyüz | Tane Tane 

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir yardımlaşma ve dayanışma aracı olan sadaka 
taşlarının Osmanlı Devleti’nin sosyal hayatında 
önemli yeri vardı. Sadaka taşları ince düşünül-
müş bir yardım vasıtası idi ki o taşa uzatılan bir 
elin oraya yardım koymak için mi yoksa yardım 
almak için mi girdiğini bilemezdiniz. Sadaka taş-
larına yardım bırakan da yardım alan da genel-
likle akşamın karanlık saatlerini tercih ederdi. 
Yardım alan kişiler de ihtiyacı kadarını alırdı. 
Hatta öyle ki 17. yüzyılda İstanbul’a gelmiş olan 
bir Fransız seyyah bu taşlardan birinin başında 
bir hafta beklemesine rağmen bırakılan yardım-
ları almak için kimsenin uğramadığını yazmıştır. 

Genel ağ haberi, 21 Nisan 2018 (Düzenlenmiştir.)

1. Verilenlere göre sadaka taşları için;

 I. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürü 
oluşturmuştur.

 II. İnsanların yardım ederken bilinç ve incelik için-
de davranmasını sağlamıştır.

 III. Toplumsal yaşamda insanların gelir dağılımın-
daki farkı artırmayı amaçlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

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

2. Bu bilgilere bakılarak Türk toplumunda hangi 
kavramın geliştiği söylenemez?

A) Paylaşma 

B) Yardımseverlik

C) Dayanışma

D) Ben merkezcilik

3. İnsanlar toplu-
mun çeşitli sorun-
larını çözmek ve 
birtakım ihtiyaç-
larını karşılamak 
amacıyla bir ara-
ya gelerek bazı 
sosyal kuruluşlar 

oluştururlar. Yardımlaşma, dayanışma ve iş birliği 
içinde hareket ederek toplum yararına hizmet 
eden bu kuruluşlara sivil toplum kuruluşu adı veri-
lir. Bu kuruluşlardan Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı; eğitim parkları ve öğrenim birimleri kurarak 
devlet tarafından verilen temel eğitime katkı sağ-
lar. Kızılay ise afetlerde ve olağan dönemlerde 
korumasız ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlar.

Buna göre sivil toplum kuruluşları ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı alanlarda hizmet verebilirler.

B) Yardımlaşma faaliyetlerinde bulunurlar.

C) Toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı 
sağlarlar.

D) Yaptıkları çalışmalarda kâr amacı güderler.

4. Birlikte yaşama duygusunun gelişmesi ve toplu-
mun aksayan yönlerinin giderilmesi için birlik-
teliğe ihtiyaç vardır. Yardımlaşma ve dayanışma 
toplumda yaşayan insanları birbirine bağlayan bir 
değerdir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu 
değer çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla varlı-
ğını devam ettirmektedir.

Buna göre yardımlaşma değerlerine;

 I. Kan toplama kampanyalarının düzenlenmesi,

 II. Afetler sonrasında vatandaşlar tarafından 
bağışlar yapılması,

 III. Ürünler üzerinden vergi toplanması

durumlarından hangileri örnek gösterilebilir?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III
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5. Sanatçı Haluk Bey bu hafta çıka-
cağı konserin tüm gelirini löse-
mili çocukların birçok ihtiyacını 
karşılayan sivil toplum kurulu-
şuna bağışlayacağını bildirmiş-
tir. Konserin geliri beş yüz bin 
Türk lirasını geçmiştir.

Haluk Bey aşağıdaki kuruluşlardan hangisine 
bu parayı bağışlarsa amacına ulaşmış olacak-
tır? 

A) B)

C) D)

6. 
Bir toplumda bireylerin birbirlerine duygu, 
düşünce ve ortak çıkarlarla bağlı olmasına; bu 
doğrultuda da birbirlerine yardımcı olmalarına 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma denir. Geç-
mişten bugüne kadar gelen süreçte, uygarlık 
tarihimizin temel bölümlerinden birini kap-
sayan, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile 
yoksul ve yardıma muhtaç kişilerin korunması 
amaçlanmıştır.

Buna göre toplumdaki yardımlaşma ve daya-
nışmanın faydaları arasında;

 I. Toplumsal barışa katkı sağlanır.

 II. Kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir.

 III. Birlik ve beraberlik güçlenir.

 IV. Ötekileştirici tutumlar artar.

durumlarından hangileri sayılabilir? 

A) I ve II   B) I, II ve III

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

7. 

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak Cuma günü akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, resmi rakamlara göre kentte 93 bina yıkıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmala-rı ise tüm hızıyla devam ediyor.

Elazığ’da yaşanan depreme öncelikle aşağıda-
ki kuruluşlardan hangisi yardımcı olur?

A) Türk Kızılayı: Her türlü doğal ve beşeri afette yurt için-
de ve dışında insanların yardımına koşmak.

B) Türk Eğitim Vakfı (TEV): Maddi zorluk çeken öğrenci-
lere eğitim alanında fırsat eşitliği yaratmak.

C) TEMA Vakfı: Yetim ve kimsesiz çocukların barınma ve 
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.

D) Mehmetçik Vakfı: Gazi ve şehit ailelerine sosyal ve 
ekonomik destek sağlamak.

8. Selçuklu ve Osmanlı döne-
minde yoksul, muhtaç, 
öğrenci ve yolcular için 
yeme içme, hatta barınma 
ihtiyacını karşılamak için 
kurulan imarethaneler, 
bugün de yaşatılıyor. 
Eyüp’te Osmanlı imaretha-

ne kültürünün yaşayan temsilcisi Mihrişah Valide 
Sultan İmarethanesi, her gün yüzlerce yoksula 
kucak açıyor.

Buna göre imarethaneler için;

 I. Yardımlaşma konusunda önemli bir işlevi yeri-
ne getirdiği,

 II. Geçmişten günümüze bir değer olarak aktarıl-
dığı,

 III. İnsanların birtakım ihtiyaçlarını karşıladığı

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III
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Sorunların Çözümünü Biliyorum

Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunu-
ruz.

Öğreten Sorular

1
Hak, kişilerin hukuk düzenince korunan değerleri ve yararları olarak tanımlanabilir. Sorumluluk ise kişi-
lerin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
Buna göre aşağıdaki cümleleri hak “H” ve sorumluluk “S” şeklinde gruplandırarak işaretleyiniz.

AÇIKLAMALAR H S

Araştırma ödevim için okulun kütüphanesinden faydalanabiliyorum.

Komşularımızın rahatsız olmasını istemiyor, bu nedenle yüksek sesle müzik dinlemiyorum.

Hasta olduğumda en yakın sağlık kuruluşuna gidebiliyorum.

Toplu taşıma araçlarına binerken sıraya geçmeyi unutmuyorum.

Araç kullanırken trafik kurallarını ihlal etmiyorum.

2 Doruk’un başından geçen olayı okuyunuz. Olayı haklar ve sorumluluklar çerçevesinde değerlendirerek 
doğru olan cümlelere “D”, yanlış olan cümlelere “Y” harfini yazınız.

Geçen hafta Bolu’daki dedemin evinin önünde arkadaşlarımla oyun oynarken, 
annem pasta yapmak için bizden süt almamızı istemişti. Biz de eve çok yakın olan 
küçük bir markete gittik. Sütü aldık fakat oyunumuz yarıda kaldığı için alışveriş 
fişini almadan koşa koşa eve geldik. Annem tam sütü kullanacakken sütün tavsiye 
edilen tüketim tarihinin (TETT) geçtiğini fark etti ve sütü bize geri vererek market-
ten değiştirmemizi istedi. Biz markete gittiğimizde sütü geri vermek istedik. Fakat 
market sahibi satılan mal geri alınmaz dedi ve bozuk sütü elimize tutuşturarak bizi 
geri gönderdi. Hatta o sırada markete ekmek almaya gelen komşumuzun kızı Elif 
de elindeki fiş denilen küçücük bir kâğıt parçası göstererek; “Bu da size ders olsun.” 
dedi ve gülerek yanımızdan ayrıldı.

AÇIKLAMALAR D Y

1) Doruk’un alışveriş fişini almaması onun sorumluluğunu yerine getirmediğini gösterir.

2) Tüketim ürünlerini alırken son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. 

3) Elif ürünü nereden ve ne zaman aldığını kanıtlayan belgeyi almayı unutmamıştır.

4) Sınırsız özgürlük olduğundan satıcı tarihi geçmiş ürünler satabilir.

5) Doruk’un hak ve sorumluluklarını bilmemesi mağduriyet yaşamasına sebep olmuştur.

6) Doruk ve arkadaşları market sahibi ile tartışarak problemi çözmelidir.
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3 Aşağıda ifade edilen durumları, tabloda verilen haklardan hangisi ile ilişkili olduğunu bularak uygun boş-
luklara yazınız.

Tüketici hakları

Seçme ve seçilme 
hakkı

Çocuk hakkı Eğitim hakkı

Kişi dokunulmazlığı Özel hayatın gizliliği Dilekçe hakkı

İFADELER HAKLAR

1.  Babam seçim zamanı geldiğinde mahallemizin muhtarını belirlemek için oy kullanır.

2. Cep telefonuma gelen mesajları benden izin almadan kimse okuyamaz.

3.  Marketten aldığım tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünü, fişi ile beraber geri 
götürdüğümde yenisi ile değiştirebilirim.

4. Altın Nokta Ortaokulunda 6. Sınıf öğrencisiyim.

5. 18 yaşından küçük olduğum için ağır işlerde çalıştırılmama hakkım var.

6. Kimse bana fiziksel şiddet uygulayamaz.

7.  Karşılaştığım sorunların çözüme kavuşması için ilgili kurumlara yazılı biçimde baş-
vururum.

4 Aşağıda verilen dilekçe örneğini inceleyerek sorumluluklarını bilen bireylerin sorunlar karşısında izlediği 
yöntem ve davranışları işaretleyiniz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
                                                            KAYSERİ

Ben Kayseri’de yaşayan bir üniversite öğrencisiyim. Üniversiteye giderken bisiklet yolunu kullanıyo-
rum. Ancak bisiklet yolunun yayalar tarafından yoğun kullanımı bisiklet kullanmayı zorlaştırmaktadır.
Bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.
Tarih:
İmza:
Adı Soyadı:

Dilekçe yazmak Umursamamak

Görmezden gelmek Hak aramak

Duyarlı olmak Kabullenmek
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TEST – 1Sorunların Çözümünü Biliyorum | Tane Tane 

1. Buğra hafta sonu kahvaltı hazır-
layan annesi ve babasına yardım 
ediyordu. Annesi buzdolabını 
açtığında peynirin bittiğini fark 
eder. Buğra’dan hemen sokağın 
köşesinde bulunan marketten 
peynir almasını istedi. Buğra pey-
niri ve fişini de alıp dönünce kah-
valtılarını yapmaya koyuldular. 
Ancak peynirden hiç hoş olma-
yan kokular geliyordu. Anlaşılan 
peynir bozuktu. Annesi kutunun 
üzerinde yazan bilgilere bak-
tığında son kullanma tarihinin  
geçmediğini gördü.

Bu durum üzerine Buğra’nın;

 I. Peynir bozuk olduğu için direk çöpe atmalıdır.

 II. Markete ürünün fişini göstererek peyniri iade 
etmelidir.

 III. Son kullanma tarihi geçmediği için kullanmaya 
devam etmelidir.

davranışlarından hangilerini yapması doğru 
değildir?

A) I ve II   B) I ve III

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

2. Mahallede biriken çöpler kötü koku yayıyordu.  
Çöpler hafta bir toplandığı için çöp bidonları için-
deki atıklar kötü koyuyor, mahalledeki sinek ora-
nı her geçen gün artıyordu. Duruma müdahale 
etmek gerektiğini düşünen mahalle halkı ne yapa-
caklarını düşünüyorlardı.

Buna göre mahalle halkının;

 I. Konuyu bir dilekçe ile ilgili makamlara iletmek

 II. Durumu görmezden gelip yaşananları oluşuna 
bırakmak

 III. Kendi aralarında topladıkları para ile çöpleri  
bir temizlik ekibi ile anlaşmak

davranışlarından hangilerini sergilemeleri onla-
rın haklarının farkında olduklarını gösterir?

A) Yalnız I   B) I ve III

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

3. Her insan, içinde bulun-
duğu rollerin gereği ola-
rak değişik sorumlulukla-
ra ve haklara sahip 
olmaktadır. Bireyler de 
haklarını kullanırken iyi 
niyet ve dürüstlük ilkeleri-
ne uygun şekilde davran-
malıdır. Diğer bir ifadeyle, 

hepimiz kendi haklarımızı kullanırken diğer birey-
leri de gözetmeli ve onların haklarını kullanmaları-
nı engelleyecek davranışlardan kaçınmalıyız.

Buna göre;

 I. Apartmanda yüksek sesle müzik dinlememek,

 II. Arkadaşımıza ait olan mektubu izinsiz okumak,

 III. Trafikte araç kullanırken hız kurallarına dikkat 
etmek

durumlarından hangileri yukarıda anlatılan-
larla çelişir ifadeler içermektedir?

A) Yalnız II   B) I ve III    

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

4. İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır. Kendisine, 
toplumsal ve fiziki çevresine hatta dünyaya karşı 
sorumlulukları vardır. Bireyin sorumluluklarından 
biri de insan hak ve özgürlüklerini kullanmasıdır. 
İnsanın hak ve özgürlüklerini kullanması, öncelikle 
kendisine karşı sorumluluğunu yerine getirmesi 
anlamına gelir. Hak ve özgürlüğünü kullanmaktan 
kaçınanlar, aynı zamanda sorumluluklarından da 
kaçınanlardır.

Buna göre;

 I. Soner Bey’in, kaçak elektrik kullanan komşusu-
nu görmezden gelmesi,

 II. Kiraz Hanımın, toplu taşıma aracında yolcula-
ra oldukça kaba davranışlar sergileyen şoförü 
yetkililere şikâyet etmesi,

 III. Bazı TV programlarının çocukları psikolojik 
olarak olumsuz etkilendiğini düşünen Hamza 
Bey’in RTÜK’ü araması

durumlarından hangileri sorumluluktan kaç-
mayan bireylere örnek verilebilir?

A) Yalnız I   B) I ve III

 C) II ve III   D) I, II ve III
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5. 

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NDEN BAZI 
MADDELER

✓  Çocuğun kendini ilgilendiren her konuda 
görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı var-
dır.

✓  Her çocuğun hastane, doktor, aşı gibi hiz-
metlerden yararlanma hakkı vardır.

✓  Her çocuğun okula gitme hakkı bulunmak-
tadır.

Yukarıda verilen maddeler ile temel haklar 
eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Eğitim hakkı

Kişi dokunulmaz-
lığı hakkı

Sağlık hakkı

Düşünce 
özgürlüğü

A) B)

C) D)

6. Hak ve özgürlükler yalnızca devletlerin tanımasıy-
la ya da yasal güvenceye kavuşturmasıyla kullanı-
lır hâle gelmez. Vatandaşların hangi haklara sahip 
olduğunu bilmesi ve gerekli durumlarda talep 
etmesiyle kullanılır hâle gelir. Örneğin, bozuk 
ürünlerin iadesi konusunda yasal düzenlemele-
rin olması tüketici hakları için oldukça önemlidir 
ancak yeterli değildir. Aldığımız ayıplı bir ürünün, 
iadesi ya da değiştirilmesi için talepte bulunduğu-
muzda bu hakkımızı kullanmış oluruz.

Verilenlerden yola çıkılarak;

 I. Haklarımızın farkında olmak kadar onları uygu-
layabilmek de oldukça önemlidir.

 II. Hak talebinde bulunmak için harekete geçme-
mek, devletin vermiş olduğu hakkı kullanma-
mak demektir.

 III. Hak ve özgürlerin tam manasıyla kullanılmasın-
da bütün sorumluluk devlettedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

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

7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayı-
nız. 

Arkadaşlar! Sosyal Bilgiler sınavında sorulan, “Hak 
ve özgürlüklerinizi kullanmak için aldığınız sorum-
luluklara örnekler veriniz.” sorusuna ne tür cevap-
lar verdiniz?

DİLARA:  “Çöplerin zamanında alınmaması temiz 
bir çevrede yaşama hakkıma engel oldu-
ğu için belediyenin temizlik işleri müdür-
lüğüne dilekçe ile şikâyette bulundum.” 
diye yazdım.

BURAK:  “Okul zamanı arkadaşlarımın sinemaya 
gitme teklifini eğitim hakkıma engel ola-
cağından geri çevirdim.” diye yazdım.

YALÇIN:  “Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki 
engellerin kalkması için imza kampanya-
sına katıldım.” diye yazdım.

SEVGİ:  “Seçim zamanı, tatilden dönmek isteyen 
ailemi, bir defalık oy kullanmamaları konu-
sunda ikna ettim.” diye yazdım.

7. Hak ve sorumluluk kavramı çerçevesinde düşü-
nüldüğünde sınav sorusuna hangi öğrencinin 
hatalı bilgi yazdığı söylenebilir?

A) Dilara   B) Burak

C) Yalçın   D) Sevgi

8. Buna göre:

 I. Dilara temiz bir çevrede yaşama hakkının kul-
lanmak istemiştir. 

 II. Sevgi ailesinin siyasi haklarını kullanmasına 
engel olmuştur. 

 III. Yalçın kişilerin ibadetlerini serbestçe yapabil-
melerini savunmuştur. 

 IV. Burak kişilerin eğitimin ücretsiz olmasını des-
teklemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I, II ve III   B) I, III ve IV

C) II, III ve IV   D) I, II, III ve IV
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1. Bilgeye “Bu dünyada en 
çok kimi seversiniz?” 
diye sorarlar. O da “Ter-
zimi” diye cevap verir. 
“Neden?” denince bil-
genin cevabı, “Her gitti-
ğimde ölçümü yeniden 
alır ve beni öyle değer-

lendirir. Diğer insanlar ise ilk kez gördüklerinde bir 
kez karar verirler ve beni her zaman öyle değerlen-
dirirler.” olur.

Yukarıda anlatılanlardan hareketle;

 I. İnsanlar yeni tanıştığı kişiyi değerlendirirken 
oldukça aceleci davranmaktadır.

 II. İnsanlar görünüşleriyle değerlendirilmelidir.

 III. İnsanları tanımadan, peşin hüküm vermek ön 
yargıya sebep olur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III   B) I ve III

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

2. Tuğrul Bey, Dandanakan Sava-
şı sonrasında toplanan kurul-
tayda eline aldığı bir oku ağa-
beyi Çağrı Bey’e vererek 
kırmasını ister. Çağrı Bey bu 
tek oku rahatça kırar. Ok sayısı 
üçe çıkınca kırmakta zorlanır. 
Ok sayısı dörde çıkarılınca kıra-

maz. Bu olayın ardından Tuğrul Bey, “Bu oklar gibi 
olursak her daim milletimiz var olur.” der.

Buna göre Tuğrul Bey aşağıdaki kavramlardan 
hangisinin önemine değinmiştir?

A) Rekabetin                     

B) Birlik ve beraberliğin

C) Farklılıklara saygının  

D) Kültürel etkileşimin

3.        

Üstünde eski elbiseler olan bir genç, aracına binen 
bir kadının camına tıklayarak camı açmasını ister. 
Kadın, gencin hâlini görünce para istediğini düşü-
nerek ona bozuk para uzatır. Aslında genç adam, 
kadına az önce düşürdüğü cüzdanını vermeye 
çalışmaktadır.

Kadının gence karşı bu tutumu hakkında;

 I. Ön yargılı davranmıştır.

 II. Peşin hüküm vermiştir.

 III. Irkçı yaklaşım sergilemiştir.

durumlarından hangilerini gerçekleştirdiği 
söylenebilir?

A) Yalnız III   B) I ve II

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

4. 
Doktoru, hastası; öğretmeni, öğrencisi; işve-
reni, işçisi; kadını, erkeği; zengini ve fakiriyle 
toplumda insanlar birbirlerini tamamlamakta-
dır. Toplum paylaşma ve yardımlaşma sayesin-
de ayakta kalabilir. Eğer toplumdaki bireyler 
birbirlerini ihmal eder ve yardımlaşmayı terk 
ederlerse insanlar arasında sevgisizlik, düş-
manlık, çatışma artar. Toplumdaki birlik, bera-
berlik ve huzur ortamı zarar görür. 

Buna göre, verilenlerden hareketle;

 I. İnsanlar yardımlaşma konusunda birbirinden 
uzak kalırsa toplumda istenmeyen sonuçlar 
ortaya çıkar.

 II. Yardımlaşma, toplumu bir arada tutan değer-
ler arasındadır.

 III. Paylaşma eylemi toplumsal barışa katkı sağlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II   B) I ve II

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

Ünite Değerlendirme Testi
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5. Aşağıdaki şemada kişilerin yaşamlarında elde etti-
ği rol ve statülerine yer verilmiştir:

ROL

STATÜ

KARDEŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DEKAN

ÖĞRETİM ÜYESİ

APARTMAN 
YÖNETİCİSİ

EVLİ

ARKADAŞ

KOMŞU

ÖĞRETMEN

BABA

EŞ

Görseli incelediğimizde;

 I. Statülerimiz sonradan elde edilirken rollerimiz 
arasında doğuştan kazandıklarımız da vardır.

 II. Bireyler aynı anda farklı rolleri üstlenebilirler.

 III. Kişilerin statülerinde hiçbir zaman değişiklik 
meydana gelmez.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız III   B) I ve II

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

6. 
Günümüzdeki öğrenci, kadın-erkek, anne-ba-
ba rollerinin yapısı, yüzyıl öncesine göre fark-
lılıklara sahiptir. Örneğin, yüz yıl önce baba 
rolü; aileye maddi güç sağlayan, aileyi top-
lumda temsil eden birey olarak görülürken 
günümüzde çocukları ve ailesi ile daha çok 
vakit geçiren, anne ile aynı oranda temsil hak-
kı ve maddi güce sahip olan birey konumun-
dadır.

Metni değerlendirdiğimizde parçaya en uygun 
hangi başlık verilebilir?

A) Doğuştan kazandığımız roller

B) Rollerimizin zaman içindeki değişimi

C) Yeteneklerimiz ve roller

D) Sonradan sahip olduğumuz roller

7. Hak, alana nispetle istenilen şey olduğuna 
göre hayat insanın ilk “hakkı” olmak zorunda-
dır. Bu hakkı elde etmek için ne yapmalı? Bir 
kelime ile cevap verelim:
_ Yaşamalı!
Öyle ise insanın ilk “hakkı” olan hayat, aynı 
zamanda ilk “görevi”dir. Cevap bu olunca insa-
nın “yaşama” görevinin yanında “yaşatmak” 
görevi olduğu da ortaya çıkmaz mı? Her bireyi 
yalnız kendi hayatını düşünen bir topluluk ola-
rak düşünelim. Böyle bir topluluk içinde yaşa-
mak, çoğu kez imkânsızdır. Mutluluk, hayatı-
nı başkalarının hayatıyla dengeleyen, kendi 
yaşamını başkalarını yaşatmakla uyumlu kılan 
bireylerden oluşan bir toplulukta aranabilir.

(Hasan Ali Yücel, İyi Vatandaş İyi İnsan, s.261-262) (Kısal-
tılarak alınmıştır.)

Yukarıdaki metni değerlendirdiğimizde;

 I. İnsanın en temel hakkı yaşama hakkıdır.

 II. Bireyler, toplumda başkalarının da hakkı oldu-
ğunu bilmelidir.

 III. Mutluluk duygusu, bireysel çıkarları önemse-
yen toplumlarda gerçekleşir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III   B) I ve II

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

8. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan 
ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan 
insanların tümü toplum olarak isimlendirilmiştir. 
Toplumun oluşabilmesi ve varlığını sürdürebilme-
si için ortak bazı unsurlara ihtiyacı vardır.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bahsedilen 
unsurlar arasında yer almaz?

A) Dil birliği

B) Tarih birliği

C) Irk birliği

D) Kültür birliği



33

TEST – 2

BE
CE

Rİ
 T

EM
EL

Lİ
 S

O
RU

LA
RA

 
H

A
ZI

RL
IK

1. 

Toprağımızı, bayrağımızı, çaldırmayalım 
derken,

Dilimizin çalındığını, talan edildiğini, 
Özün el diline özendiğine içiniz yananınız 

var mı?
Masallarımızı, atasözlerimizi unuttuk,

Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi 
kaybettik,

Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz 
var mı?

Yusuf YANÇ

Türk dili ilgili verilen şiirden yola çıkılarak aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürümüzün devamı için Türkçemizin korunması 
oldukça önemlidir.

B) Başka dillere duyulan özenti; Türk dilinin yapısını 
olumsuz etkilemiştir.

C) Dil, yabancı kültürlerin etkisi ile zenginleşir.

D) Kültürümüzün bazı unsurları, sürekliliğini dile borç-
ludur.

2. Toplumun bütün kesimleriyle tam bir birlik-bera-
berlik oluştuğunda birlikte yaşamanın bir anlamı 
olabilir. Güvenliğimizi tehdit eden olaylarla daya-
nışma sayesinde mücadele edebiliriz. Toplumun 
en küçük birimi olan aile dayanışma sayesinde 
ayakta kalacağı gibi, bir ülkeyi ayakta tutacak olan 
da toplumsal dayanışma olacaktır.

Buna göre toplumsal dayanışmaya konusunda;

 I. Deprem, sel gibi doğal afetlerde toplum olarak 
yardıma koşulması,

 II. Sivil toplum kuruluşlarınca yardıma muhtaç 
kişilere el uzatılması,

 III. Varlıklı kişiler tarafından yoksul öğrencilere 
burs verilmesi

durumlarından hangileri örnek gösterilebilir?

A) I ve II   B) I ve III

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

3. Toplumsal birlikteliği 
oluşturan en önemi 
unsurlardan biri de 
tarihtir. Toplumumuz, 
tarih boyunca millî bir-
lik ve beraberlik duy-
gusu içerisinde hare-

ket etmiş, zorlukların üstesinden birlikte gelmiştir. 
Çanakkale Savaşı ve Millî Mücadele dönemleri 
toplumsal birlikteliğe verilebilecek en güzel örnek-
lerdendir. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun, Anadolu 
halkı birlik ve beraberlik içerisinde düşmana karşı 
mücadele vermiş, ülkesini savunmayı ve bağımsız-
lığını kazanmayı başarmıştır. Tarih, yaşanılan tüm 
bu olayları, zaman ve yer göstererek yeni nesillere 
anlatır.

Buna göre tarih hakkında;

 I. Halkın ortak hafızasını oluşturarak birlikteliği 
sağlar.

 II. Bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretir.

 III. Millî bilincin oluşmasında önemli rol oynar.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

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

4. 

Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli 
şart, olay ve görüntülere dayanarak önce-
den edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, 
peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir ön 
yargı olarak tanımlanmaktadır.

Tanım

ÇÖZÜM:………………………?………….….

Verilen tanım düşünüldüğünde ön yargılara 
çözüm bulabilecek durumlarla ilgili boş bıra-
kılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Empati kurabilme yeteneği gelişmeli

B) Duygusal bağlar güçlenmeli

C) Bireysel çıkarlar ön planda tutulmalı

D) Karşılıklı saygı ve hoşgörü anlayışı oluşturulmalı

Ünite Değerlendirme Testi
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5. Mehmet’in Hikâyesi
Konu komşu ve akraba ziyaretlerinde 
“Mehmet neden gelmedi?” diyenleri anne-
si, “Mehmet, içine kapanık bir çocuk, bu 
tür ziyaretlerde sıkılıyor.” diyerek geçişti-
riyordu. Oysa Mehmet arkadaşları ile sık 
sık bir araya geliyor, kimi zaman gecenin 
geç saatlerine kadar sürekli yabancı dilde 
müzik dinliyor ve dans ediyordu. Türkü gibi 
kendi kültürünün ürünü olan müzik türleri-
ni ise dinlemeyi hiç sevmiyordu. İnternet’in 
başından kalkmıyor, cep telefonunu elin-
den düşürmüyordu. Yazışmalarında da dili-
ni özensiz kullanıyor, ailesi eleştirdiğinde 
pek aldırış etmiyordu. Çoğunlukla yabancı 
dilde yazılmış kitaplar okuyordu. Kültürü-
nün ürünü olan edebiyatı, şiiri, sinemayı 
hemen hiç takip etmiyordu. Millî ve dinî 
bayramlara katılmıyordu. Aile büyükleri 
bile yüzünü çok nadir görebiliyordu. Anne-
si aile ilişkilerinin zayıfladığının farkınday-
dı. Bazen “Biz bu dünyadan göçersek Meh-
met kardeşleriyle bile görüşmez herhâlde.” 
dediği oluyordu. Anne kendisini çaresiz 
hissediyor ancak bir çözüm üretemiyordu.

Verilen metinden hareketle;

 I. Millî kültürümüze ait değerlerin önemsenme-
mesi bireyleri toplumdan soyutlamaktadır.

 II. Toplumsal değerler yeni kuşaklara aktarılabilir-
se ancak o zaman birey kendini o topluma ait 
hisseder.

 III. Gelenek görenekler toplumsal ayrışmaya 
neden olmaktadır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II   B) I ve III

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

6. 

Osmanlı insanının dikkat çeken bir yardımlaş-
ma geleneği vardır. Ramazan aylarında hâli vakti 
yerinde olanlar hiç tanımadıkları, bilmedikleri 
mahalleleri dolaşmaya çıkarlarmış. Oralardaki 
bakkal, manav gibi esnafa uğrar, dükkânın ıssız bir 
anını kollar ve dükkân sahibiyle baş başa kalınca 
sorarlarmış: “Zimem defteri var mı?” (Zimem def-
teri, borçlunun ismini ve ne kadar borcu olduğunu 
gösteren, günümüzdeki veresiye defteri) Zimem 
defterinin olduğunu öğrenen kişi kimin ne kadar 
borcunu ödediğini öğrenme gereği duymadan 
“Baştan, ortadan ve sondan şu kadar sayfanın bor-
cunu hesapla.” dermiş. Hesaplanan borcu ödedik-
ten sonra da “Haydi, Allah kabul etsin.” deyip dük-
kândan çıkarmış. Borç ödeyen kişi kimin borcunu 
ödediğini, borcu ödenen kişi de hayır sahibinin 
kim olduğunu bilmezmiş. Bilmek gereği de duy-
mazmış.

Yukarıda verilen parçadan hareketle;

 I. Osmanlı toplumunda sosyal yardımlaşmaya 
önem verilmiştir.

 II. Aynı uygulama günümüzde de devam etmek-
tedir.

 III. Osmanlı ülkesinde birlik ve beraberliği güçlen-
direcek değerler oluşmuştur.

 IV. Zimem defterindeki borçları ödemede gizlilik 
esas alınmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II   B) I, II ve III

C) I, III ve IV   D) I, II, III ve IV
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Yukarıda Türk Dili Yılı dolayısıyla hazırlanan afişler incelendiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin 
önemine dikkat çekildiği söylenebilir?

A) Bilimin B) Milli kültürün C) Demokrasinin D) Sanatın

2.        Kırsal alandaki iş çokluğu ve iş gücü azlığı insan-
ları beraber hareket etmeye itmiş, toplu iş yap-
ma bilinci imece kültürünü ortaya çıkarmıştır. 
Hemen her yörede var olan imecede, özel işler 
karşılıklı olarak yapılır. Ortak işlerde ise ya köy-
lü tarafından iş gücü karşılanır. İmece usulü ile 
kanalizasyon yapımı, meraların ve köy fırının 
temizlenmesi, okul ve cami yapımı, okulun yaka-
cak ihtiyacının karşılanması gibi köyün ortak 
işleri yanında ekin harmanı, pancar çapası, kış 
hazırlıkları, düğün ve cenaze gibi özel işler de 
yapılmaktadır.

Yukarıda verilenlerden yola çıkılarak imece uygulaması;

 I. Dayanışma,

 II. Yardımlaşma,

 III. Toplumsal çözülme

 IV. Birlik ve beraberlik

kavramlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?

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

Beceri Temelli Sorular
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3.        
“Her Çocuk Özeldir” filmi her çocuğun hikâyesini aynı dilde fakat 
ayrı şekilde anlatıyor. Çevremizde gördüğümüz, belki de hiç anla-
yamadığımız özel çocukları aslında nasıl anlayabileceğimizi bize 
adeta bir ders niteliğinde anlatıyor. Okuma ve yazmada zorluk 
çeken Ishan, öğretmenleri tarafından aşağılanıyor. Aşağılamalar 
karşısında yenilgi ve çaresizlik hisseden Ishan’ın aslında küçük bir 
dahi olduğu, okula yeni gelen bir vekil öğretmen tarafından anlaşı-
lıyor.  Ishan’ın yalnızca ‘Disleksi’si olduğunu, en az diğer arkadaşları 
kadar zeki olduğunu fark eden öğretmen, Ishan’a özel ilgi gösteri-
yor ve ona destek oluyor. 

(Genel ağ haberi)

Yukarıdaki Genel ağ haberinden hareketle;

 I. “Her Çocuk Özeldir” filmi, özel gereksinimli bireyler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır.

 II. Film, işlediği konu ile disleksi özelliği taşıyan kişilere karşı ön yargıları azaltmayı hedeflemektedir.

 III. Filmdeki vekil öğretmen,  bireysel farklılıklara saygı duyma davranışı göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4. Ramazan ve Kurban Bayramı dinî bayramlarımızdır. Dinî bayramlarda aile bireyleri bayramlaşır; akrabalar, kom-
şular, arkadaşlar ziyaret edilir. Büyükler ziyaret edilerek elleri öpülür. Bayramlarda sofralar kurulur, akraba ve 
komşularla bir arada yemekler yenilir. Birbirine dargın insanlar barışır. Uzun süre birbirini görmeye fırsat bula-
mayanlar bayramlarda birbirlerini ziyaret eder.

Buna göre bayramların toplum üzerindeki rolü hakkında;

 I. Toplumsal barış ortamı sağlar,

 II. Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır,

 III. Sosyalleşmeyi azaltır

çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III

5.   
HAKLARIM SORUMLULUKLARIM

Toplu taşıma araçlarına binmek Araca binerken sırayı beklemek

Hastane hizmetlerinden yararlanmak Kişisel temizliğe önem vermek

Fen laboratuvarını kullanmak Düzenli ders çalışmak

Temiz bir çevrede yaşamak Yerlere çöp atmamak

Tabloda verilenlerden hareketle;

 I. Haklarımız; yapmamız gerekenler, sorumluluklar ise bize tanınan yetkilerdir.

 II. Eğitim, sağlık gibi birçok alanda hakkımız bulunmaktadır.

 III. Sorumlulukları yerine getirmek toplumsal kargaşayı artırır. 

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


