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  Toplumdaki Rollerimiz
SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini 

inceler.

  Bizi “Biz” Yapanlar
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlik-

teliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

  Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengârenk
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için 

farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.

  Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardım-

laşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere 
katılır.

  Hak, Özgürlük, Sorumluluk
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve 

özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
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6.1.1 1 Toplumdaki Rollerim

1. 

İnsanlar, hayatları boyunca 
içinde bulundukları grup ve 
kurumlarda çeşitli roller üstle-
nirler. Hatta aynı anda birden 
fazla rol de üstlenebilirler.

Aşağıdaki rollerden hangisi doğuştan 
kazanılan rollerimizdendir?

A) Öğretmen B) Öğrenci

C) Kardeş D) Arkadaş

2. Rolle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
doğrudur?

A) Her rol sonradan kazanılır.

B) Doğuştan kazanılan roller de vardır.

C) Aynı anda birden fazla rolde bulunama-
yız.

D) Bazı rollerin sorumluluklarını yerine ge-
tirmeyebiliriz.

3. 

Bireylerin içinde bulundukları rollerle bir-
likte kendilerinden beklenen davranışlar 
da değişmektedir.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğ-
renci rolünden beklenmez?

A) Sınıfta söz alarak konuşmak.

B) Kantin sırasında arkadaşlarına saygılı 
olmak.

C) Koridorlarda koşmamak.

D) Bazı günler okula geç gelmek.

4. Kayra’nın babası Ahmet Bey aynı zaman-
da sosyal bilgiler öğretmenidir. 

Buna göre Ahmet Bey’in evde Kayra’ya 
uyguladığı davranışlardan hangisi baba 
rolüne uygun değildir?

A) Kayra’nın ödevlerine puan vermek.

B) Kayra’nın okula zamanında gitmesini 
sağlamak.

C) Kayra’nın ödevlerini takip etmek.

D) Kayra’nın okul harçlığını vermek.
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5.       
Hayat boyu farklı rollerde bulunsam da 

her zaman devam etmesi gereken öğ-

renci rolüm hiç bitmedi.

Doktor Vefa Bey’in yaptıklarından hangisi bu sözünü destekler niteliktedir?

A) Hastaneye en erken giden doktor olması

B) Hastalarına güler yüz ve ilgiyle yaklaşması

C) Başarılı ameliyatlara girmesi

D) Mesleğiyle ilgili kurs ve seminerlere katılması

6. Okul futbol takımımız Türkiye finallerine katılmak için son maça çıkıyordu. Bu maç öncesi be-
den eğitimi öğretmeni Fatih Bey takımdaki öğrencilere: “Herkes görevini iyi yaparsa finallere 
katılabiliriz.” dedi.

Bu parçada Fatih Öğretmen;

 I. rollerin vermiş olduğu sorumluluğun yerine getirilmesini,

 II. grubun iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini,

 III. tek amacın kazanmak olduğunu 

verilenlerden hangilerinin önemini vurgulamıştır?

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

7. “Aynı grupta zaman içerisinde farklı roller kazanabiliriz.” diyen bir 6. sınıf öğrencisinin verdiği 
örneklerden hangisi doğrudur?

A) 6. sınıf öğrencisi Ahmet’in bağlama kursuna gitmesi

B) Doktor Ali Bey’in hastane başhekimi olması

C) Hemşire Aslı Hanım’ın ebru kursuna gitmesi

D) Bir oğlu olan Ahmet Bey’in bir de kızı olması
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8. Aşağıdakilerden hangisi doğuştan ge-
len rollere örnek olarak verilemez?

A) Doktor B) Teyze

C) Hala D) Amca

9. 

Ortaokul 6. sınıf öğrencisi olan Ab-
dullah sabah yatağından kalktı. An-
nesi ve babasıyla kahvaltısını yaptık-
tan sonra okula gitti, derse başladı. 
Okulun müzik kulübünün faaliyetleri-
ne üye olarak katıldı. Son derste ar-
kadaşlarıyla oynadığı maçta kalecilik 
yapan Abdullah, derslerin sona er-
mesiyle eve döndü.

Verilen parçada Abdullah’ın bulunduğu 
roller sırasıyla hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

A) Öğrenci - Çocuk - Üye - Kaleci

B) Çocuk - Öğrenci - Üye - Kaleci

C) Çocuk - Üye - Kaleci - Öğrenci

D) Öğrenci - Üye - Kaleci - Çocuk

10. 

Barış Manço, 1 Ocak 1943’te İsmail Hakkı 
Bey ile Rikkat Uyanık Hanım’ın ikinci oğulları 
olarak dünyaya gelmiştir. 1959 yılının Nisan 
başında Galatasaray Lisesi konferans sa-
lonunda ilk resmi konserini yapmıştır. Daha 
önceleri kendi kendine gitar çalmayı öğrenen 
Barış Manço’ya, Klasik Türk Müziği öğretme-
ni olan annesi Rikkat Uyanık Hanım, piyano 
dersleri vermiştir.  İlk müzik albümünü 1962 
yılında çıkarmıştır. 1988 yılında TRT için “ço-
cuk ve aileye yönelik eğitici ve eğlendirici bir 
dünya belgeseli” olmayı hedefleyen “Barış 
Manço ile 7’den 77’ye” isimli programı hazır-
lamaya başlayan Manço, 1991 yılında devlet 
sanatçısı olmuş, aynı yıl bir konser için git-
tiği Japonya’da 16 şehri kapsayan bir turne 
yapmış ve 2 tane albüm çıkarmıştır. 31 Aralık 
1999’da hayata gözlerini yummuştur.

Metne göre rollerimiz için aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz? 

A) Sonradan kazanılan rollerimize meslek-
lerimiz örnek gösterilir.

B) Birden fazla role sahip olabiliriz.

C) Doğuştan gelen rollerimiz her zaman 
mesleğimizi belirler.

D) Rollerimizi kazanırken çevremizden 
destek görebiliriz.
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11. 
Aile, kaynaklarda genellikle top-
lumun özelliklerini taşıyan, an-
ne-baba ve çocuklardan oluşan 
en küçük sosyal birim şeklinde 
tanımlanır. Aile ayrıca; evlilik ve 
kan bağına dayanan, karı-koca, 
çocuklar ve kardeşler arasında-
ki ilişkilerin oluşturduğu toplum 
içindeki en küçük birliktir. Aile 
bir temel toplumsal kurumdur. 
Toplumu ayakta tutan temel 

ögelerdendir. Aile çocuğun güvenli gelişimi için oluşmuş en ideal ortamdır. Aile ortamın-
da çocuğun ihtiyacının zamanında ve yeterince karşılanması gelecekte sağlıklı nesille-
rin oluşmasına ve güçlü toplumların varlığına destek verir. 

Metne göre aile için;

 I. Sosyal rollerin başladığı ilk yerdir. 

 II. Bireyleri topluma hazırlayan bir kurumdur.

 III. Evlilik yoluyla kurulmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

12. 
Merhaba arkadaşlar. Benim adım Sinan, 6. sınıfa gidiyorum. Boş 
zamanlarımda babamın hamurkâr olarak çalıştığı ekmek fırınına 
gidiyorum. Oradaki çalışma tarzı çok ilgimi çekiyor.  Büyüyünce 
ben de ekmek fırınında çalışmak ve hamurkâr olmak istiyorum. 

Buna göre rollerimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bazı rollerimizi sonradan elde ederiz.

B) Bir kişi birden fazla grupta yer alabilir.

C) Bulunduğumuz grubun sorumluluklarını yerine getirmeliyiz.

D) Roller ve sorumluluklar farklı görevlerdir. 
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Bizi “Biz” Yapanlar2 6.1.2

1. 

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan 
farklı kılan, geçmişten beri değişerek 
devam eden, kendine özgü sanatı, 
inançları, örf ve âdetleri, anlayış ve 
davranışları ile onun kimliğini oluştu-
ran yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü 
oluşturan unsurlardan değildir?

A) Dilimiz B) Dinimiz

C) Mimarimiz D) Gazetelerimiz

2. 

Kültürün maddi unsurla-
rından olan şehirler ve ko-
nutlar oluşturulurken ora-
da yaşayan insanların 
inançları, düşünce dünya-
ları, kültürel yapısı dikkate 
alınmalıdır.

Parçaya göre kültürümüz aşağıdakiler-
den hangisinin oluşumunu etkilemekte-
dir?

A) İnanç B) Mimari

C) Düğünler D) Yemekler

3. 

Her yıl 18 Mart’ta Çanakkale Deniz 
Zaferi’mizin yıl dönümünde şehitleri-
mizi şükranla ve minnetle anarız. 

Metinde bahsedilen kültürel öge aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Tarih B) Din

C) Dil D) Mimari

4. 

UEFA Euro 2020 elemelerinde Türki-
ye Fransa’yla oynadığı maçı 2-0 ka-
zanmış ve bu galibiyet ülkemizin dört 
bir yanında sevinçle karşılanmıştır. 

Bu olayın kültürümüzü oluşturan unsur-
lardan hangisini güçlendirdiği söylenebi-
lir?

A) Tarih bilincimizi

B) Dinî inanışlarımızı

C) Millî birlik ve beraberliğimizi

D) Geleneklerimizi
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5. 

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü Kavak mezrası sakinleri, Ramazan Bayramı’nı 
coşkuyla karşılarken bayram geleneklerini de sürdürüyorlar. Köy sakinleri ilk olarak bayram 
namazında bir araya geldi. 7’den 70’e camide namaz kılan köy sakinleri cami avlusunda bay-
ramlaştıktan sonra, önce büyükler ardından gençler ve en son çocuklar topluca ev ev dola-
şarak bayramlaştılar. Bayramlaşmanın ardından, hastalar ziyaret edilerek duaları alındı. Ev ev 
dolaşan köy sakinleri, verilen ikramları tattıktan sonra topluca köy mezarlığına giderek öl-
müşlerine Yasin-i Şerif ve Fatiha okuyup dua ettiler.

Köylerde
Bayram
Geleneği
Yaşatılıyor

Buna göre;

 I. bayramlaşma geleneğinin coşkuyla devam ettiği,

 II. bayramların millî birlik ve beraberliğe katkı sağladığı,

 III. kültürel unsurların nesilden nesile aktarıldığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. 

“Bugünden sonra hiç kimse sarayda, 
divanda, meclislerde ve seyranda Türk 
dilinden başka dil kullanmaya.”

(Karamanoğlu Mehmet Bey) 

Karamanoğlu Mehmet Bey bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini yapmak istemektedir? 

A) Türk dilini korumayı     B) Azınlıklara baskı uygulamayı

C) Yabancı dil öğrenimini kısıtlamayı  D) Tarih bilinci kazandırmayı
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7. Her milletin kendine özgü gelenekleri, kendine özgü 
âdetleri, kendine göre millî özellikleri vardır. Hiçbir 
millet, aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. 
Çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiği milletin aynısı 
olabilir ne kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun so-
nucu şüphesiz ki acıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüy-
le aşağıdakilerden hangisinin önemini 
vurgulamıştır?

A) Dilimizi

B) Dinî inançlarımızı

C) Geleneklerimizi

D) Millî kültürümüzü

8. Kültürümüzün önemli bir unsuru olan 
atasözleri ve deyimlerimizin de dinimi-
zin pek çok emrini yansıttıkları görülür. 
Mesela, “Doğrunun yardımcısı Allah’tır.”, 
“Aldatayım diyen aldanır.” vb. ifadeleri 
günlük hayatımızda sık sık kullanırız.

Bu kullanım dini inanışlarımızın kültürü-
müzün hangi ögesini etkilediğine kanıt 
olarak gösterilir?

A) Mimarimizi etkilediğine kanıttır.

B) Dilimizi etkilediğine kanıttır.

C) Geleneklerimizi etkilediğine kanıttır.

D) Tarih bilincimizi etkilediğine kanıttır.

9. 

Bir toplumu diğer toplumlardan farklı 
kılan, geçmişten beri değişerek devam 
eden, kendine özgü sanatı, inançları, 
örf ve âdetleri, anlayış ve davranışları 
ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve 
düşünüş tarzıdır.

Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Tarih B) Dil

C) Kültür D) Din

10. Vatandaşlar olarak kültürümüze sahip 
çıkmamız aşağıdakilerden hangisine 
katkı sağlamaz?

A) Ülkemizin her yerinde aynı düğünlerin 
yapılmasına 

B) Millî birlik ve beraberliğimizin güçlen-
mesine

C) Yardımlaşma ve dayanışmamızın güç-
lenmesine

D) Sevinç ve kederlerin paylaşılmasına
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11. 
Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip ol-
muştur. Bunu aramak, incelemek Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borç-
tur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 
bulacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle; 
 I. tarih öğrenmenin gerekliliğini,

 II. Türk gencinin sadece kendi tarihini öğrenmesi gerektiğini,

 III. Türk tarihinin Türk gençlerine ilham kaynağı olacağını

verilenlerden hangilerini vurgulamıştır? 

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

12. 
Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, 
iyi hâl ve övgü anlamlarına gelen zekât; di-
nen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda 
(nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rıza-
sı için muayyen kişilere vermesi gereken 
belli miktarı ifade eder. Zekâtın verileceği 
kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bun-
lar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla gö-
revlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı 

verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Al-
lah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış olanlardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Dinî emirler toplumsal dayanışmayı teşvik etmektedir. 

B) Zengin ile fakir arasındaki ayrım, dinî değerler sayesinde kalkmaktadır.

C) Zekât ibadeti tüm inançlar için geçerli bir ibadettir.

D) Din sayesinde toplumda birlik ve beraberlik sağlanmaktadır.
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Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengârenk3 6.1.3

1. 

Cinsi, rengi, teni ve kökeni
Ne olursa olsun fark etmemeli
Sonuçta insanız hepimiz
Herkese saygı göstermeli.

Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen;

 I. her insanın farklı olabileceği,

 II. farklılıklara saygılı olması gerektiği,

 III. birbirimize ön yargı ile yaklaşılması ge-
rektiği 

düşüncelerinden hangilerine ulaşılabi-
lir? 

A) I ve II. B) I ve III.

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

2. Kalıp yargı “Halkın bir grup hakkındaki 
inancı, bir grubun başka bir grup hakkın-
daki duygusallaşmış, tecrübeyle çok az 
değişmiş olan inancı.” olarak tanımlan-
maktadır.

Bu tanımdan yola çıkarak aşağıda veri-
len örneklerden hangisi kalıp yargılara 
örnek olamaz?

A) Erkekler yemek pişirmez.

B) Japonlar çok çalışkan olurlar.

C) Kadın futbolcular da olabilir.

D) Matematik dersi zordur.

3. 

“Farklılıkları yedi renkten oluşan bir gökku-
şağı olarak düşünürsek Anadolu, geçmiş-
ten bugüne en güzel renkleri barındıran 
bir coğrafya olmuştur. Her kültür ve kimlik, 
gökkuşağının bir rengi olarak hem yalnız 
başına hem de diğer renklerle bir bütün 
hâlinde anlamlıdır. Farklılıklarımız birbirimi-
zi tamamlayan zenginliklerimizdir.” diyen 
bir kişiden aşağıdaki davranışlardan 
hangisini yapması beklenmez?

A) Farklılıklara saygılı olması

B) Cinsiyet ayrımcılığı yapması

C) Yardımsever biri olması

D) Dil, din, ırk ayrımı yapmaması

4. Agâh, Avrupalıları insan haklarına 
saygılı olarak biliyordu. Ancak akşam 
haberlerde Avrupa devletlerinin ülkele-
rine mültecileri kabul etmediğini görün-
ce bu fikrine çok şaşırdı.

Agâh’ın sergilemiş olduğu davranış 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabi-
lir?

A) Avrupalılara olan hayranlığıyla

B) Mültecilere olan sempatisiyle

C) Farklı toplumlara yaptığı empati ile

D) Milletlere karşı taşıdığı kalıp yargılarla
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5 ve 6. soruları verilen görsele ve parçaya göre cevaplayınız.

Ölü Ozanlar Derneği, hakikaten yenilikçi bir bakış açısına sahip olan kitap/filmlerden biri-
si. 1950’lerin Welton Akademisi ciddi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek 
olan ancak gelenekselliğin iktidarda olduğu bir okuldur. Okul yönetiminin tavırları okulu 
öğrenciler için sıkıcı ve bunaltıcı bir yer hâline getirmektedir. Fakat yeni İngilizce Öğret-
meni John Keating’in (Con Kiting) okula atanmasıyla çok şey değişecektir. Keating (Ki-
ting) öğrencilerine ders kitaplarını yırtıp atmalarını, kalıplaşmış düşünce şekillerinden 
uzaklaşmalarını ve hayatlarını dolu dolu yaşamalarını öğütlemesiyle okulun kuralcı tavrı-
na son derece zıt bir profil çizmektedir.

5. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi İngilizce Öğretmeni John Keating’in özellikleri 
arasında gösterilemez?  

A) Çalışkan B) Yenilikçi  C) Saygılı D) Baskıcı

6. Buna göre İngilizce Öğretmeni John Keating’in amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğrencilerinin yeni düşünce ufkunu genişletmek.

B) Okul idaresi ile çatışmak. 

C) Alışılmış eğitim sistemine devam etmek.

D) Öğrenci velilerinin görüşlerine göre hareket etmek. 
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7. Ön yargı, bir kimse veya bir şeyle ilgili 
olarak belirli şart, olay ve görüntülere da-
yanarak önceden edinilmiş olumlu veya 
olumsuz düşünce, peşin yargıdır. 

Buna göre;

Yekta: Hatalı kararlar almamıza neden ola-
bilir.

Elif: Karşımızdaki insanı kırmamıza sebep 
olabilir.

Berke: Kendimize olan güvenimizin artma-
sını sağlayabilir. 

öğrencilerden hangileri ön yargının do-
ğuracağı olumsuz sonuçlardan bahset-
miştir?

A) Yekta - Elif

B) Yalnız Berke

C) Berke - Yekta

D) Yekta - Elif - Berke

8. Okul voleybol turnuvasında final maçı 
oynayacak 6E sınıfı öğrencileri takım ku-
rarken sınıflarına yeni gelen arkadaşları 
Emre’yi de takıma almışlar ve uzun boy-
lu olan Emre’den çok iyi bir performans 
göstermesini beklemişlerdir. Fakat Emre 
çok iyi voleybol oynayan birisi değildir.

Buna göre öğrencilerin yapmış olduğu 
hatanın nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A)  Farlılıklara saygılı olmaları

B) Kalıp yargıyla hareket etmeleri

C) Empatiyle yaklaşmaları

D) Emre’ye çok güvenmeleri

9. 

Stephen Hawking (fizikçi), Agatha Cris-
tie (yazar), Vincent Van Gogh (ressam), 
Wolfgang Amadeus Mozart (müzik) gibi 
dünyaca ünlü bazı bilim insanları, yazar-
lar, ressamlar, müzisyenler özel gereksi-
nimli birer çocuk olarak dünyaya gelme-
lerine karşın ilerleyen yaşamlarında çok 
başarılı olarak alanlarında dünya çapın-
da ün yapmışlardır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Özel gereksinimli bireyler de çok başa-
rılı olabilir.

B) Özel gereksinimli bireylerin de üstün 
yetenekleri olabilir.

C) Özel gereksinimli bireylere karşı ön yar-
gılı davranılmalıdır.

D) Özel gereksinimli bireylere kendilerini 
geliştirmek için fırsat verilmesi gerekir.

10. Aşağıdaki tabloda bazı kalıp yargıların ne-
deni ve düşüncesi verilmiştir. 

Nedeni Düşüncesi

I. Gelir Düzeyi Zenginler cimri olurlar.

II. Cinsiyet Siyahiler kavgacı olur. 

III. Irk Kadınlardan yönetici olmaz.

IV. Din Budistler soykırımcı olur.

Buna göre nedenlerden hangi ikisini yer 
değiştirirsek tablodaki yanlışlığı gider-
miş oluruz? 

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) II ve IV.
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11. 

Sinan, sosyal medya hesabından metro-
da kitap okuyanların fotoğrafını paylaşıp 
“Burası Japonya olsaydı beğenirdiniz 
ama burası Ankara-Batıkent metrosu-
dur.” diye yorum eklemiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Kitapların en güzel okunduğu yer metrodur.

B) Kitap okumanın yeri ve zamanı yoktur.

C) Ön yargı her zaman aynı sonuçlar doğurur.

D) Bir topluma karşı genellemeler yapmak bizi yanıltır.

12. 
Çocuklarınıza, kendilerini başkalarının yerine koya-
cak sorular sorarak yardımcı olun: “Bu durumda peki 
sen nasıl hissederdin?” Çocuğunuza arada başka 
çocukların hislerini anlaması için onun yaşlarında 
olan başka çocukların neler hissettiğini sorabilirsi-
niz. Mesela markette ağlayan bir çocuğu gördüğü-
nüzde ya da yeni bir oyuncak alan bir çocukla karşı-
laştığınızda.

Çocuklarına böyle davranan anne ve babanın; 

 I. Başkalarının duygularını anlamaya çalışır. 

 II. Düşüncelerini rahatça açıklar.

 III. Her istediğinin olmasını ister. 

davranışlarından hangileri çocuklarında gelişir? 

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I ve III. 
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Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var4 6.1.4

1. 
Yardımlaşma ve dayanışma, hayatı-
mızın vazgeçilmez değerleridir. Ha-
yatta bazen yalnız iken yapamayaca-
ğımız, üstesinden gelemeyeceğimiz 
işler vardır. Böyle zamanlarda iş birliği 
yapmak, gücümüzü ve yeteneklerimizi 
birleştirmek gerekir.

Kerem

Kerem’in aşağıdakilerden hangisini 
yapması beklenmez?

A) Babasına bahçe işlerinde yardım et-
mesi

B) Ev işlerinde annesine yardım etmesi 

C) Kardeşinin ödevlerini yapması

D) Odasını toplayan abisine eşlik etmesi

2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı ücretsiz aranabilen 
“Alo 144 Sosyal Yardım Hattı” ile sosyal 
yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 
profesyonel destek sağlanmaktadır. 

Buna göre;

 I. Ülkemizin vatandaşları yardımseverdir.

 II. Ülkemizde sosyal devlet anlayışı görül-
mektedir.

 III. Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları ye-
tersizdir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 

A) I ve II. B) I ve III.

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

3. Savaş alanında yaralanan ya da hastala-
nan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksi-
zin yardım etmek amacıyla, 1868 yılında 
kurulan sivil toplum kuruluşumuz aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) AKUT

B) Kızılay 

C) Darülaceze

D) Mehmetçik Vakfı

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede in-
sanların yardımlaşma ve dayanışma 
amaçlı sivil toplum kuruluşları kurmala-
rının o ülkeye sağlayacağı kazanımlar-
dan biri olamaz?

A) Birlik ve beraberlik artar.

B) Kardeşlik duyguları gelişir.

C) Sevinç ve mutluluk artar.

D) Devlet vergileri artar.

5. Türk toplumlarında her zaman yardım-
laşma ve dayanışmaya çok önem veril-
miştir ve bunun yansıması olarak Türk-
çemizde birçok atasözü bulunmaktadır. 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Türk 
toplumunda yardımlaşmaya verilen 
öneme kanıt olamaz?

A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 

B) Yalnız taş duvar olmaz.

C) Başbaşa vermeyince taş yerinden kalk-
maz.

D) Ayağını yorganına göre uzat.
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6. 

Yalnızca lösemili çocuklar ile kan-
ser hastalarımızın LÖSEV PARASI 
ile alışveriş yapabileceği bu çarşıya 
ürünleri ile katkıda bulunacak TÜM 
FİRMA - KURULUŞ ve RESMÎ KU-
RUMLARI LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI-
MIZ İÇİN SOSYAL SORUMLULUĞA 
DAVET EDİYORUZ. 

Verilen görsele ve açıklamaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) LÖSEV sağlık alanında hizmet eden bir vakıftır.

B) Vakıflar kâr amacı taşımayan kuruluşlardır.

C) Bazı firmalar vakıflara ortak olabilmektedir.

D) Yardımlar için kitle iletişim araçları etkili kullanılmaktadır.

7. 

Sadaka taşı, genellikle cami vb. yerlerde ihtiyaç sahiplerinin alabil-
meleri için para vb.nin bırakıldığı özel yer. Kökeni Selçuklulara ka-
dar uzanan yardım şeklidir. Fakir insanları rencide etmemek için 
düşünülmüş bir modeldir. Osmanlılar döneminde daha da yaygın-
laştırıldığı biliniyor.

Buna göre; 

 I. Türk devletleri birbirlerinden etkilenmişlerdir. 

 II. Sadaka taşına sadece devlet adamları para bırakmıştır.

 III. Türk tarihinde sosyal yardımlaşmaya önem verilmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. 
Birlik ve beraberlik güçlenir.

İnsanların arasında sevgi bağları güç-
lenir.

Toplumdaki farklılıklar çoğalır.

I.

II.

III.

Yukarıda verilen maddelerden hangileri 
sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın 
sağlayacağı faydalardan olabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

9. Biz savaş alanında, afetlerde yaralanan 
ya da hastalananlara hiçbir ayrım gö-
zetmeksizin yardım etmek için varız.

Biz yeşili ve doğayı korumak 
için çalışır ağaçlandırma yapıp 
erozyonla mücadele ederiz.

Burak

Biz sigara, alkollü içki ve diğer uyuştu-
rucu gibi alışkanlıklar ile mücadele 
eder ve bütün zararlı alışkanlıklardan 
halkın ve çocukların korunması için 
mücadele veririz.

Fatma

Ali

Ali, Fatma ve Burak’ın sırasıyla hangi 
STK’lere üye oldukları aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) AKUT – KIZILAY – YEŞİLAY

B) KIZILAY – YEŞİLAY – LÖSEV

C) KIZILAY – YEŞİLAY – TEMA

D) MEHMETÇİK VAKFI – KIZILAY – TEMA

10. Türk toplumunda eski zamanlardan bu 
yana yardımlaşma ve dayanışmaya 
çok önem verilmiştir.  Bunun bir örneği 
de köylerde uygulanmaya devam eden 
özellikle tarla işlerini sırayla yardımlaşa-
rak yapma geleneğidir.

Bu geleneğe verilen ad aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İmece B) Konuk ağırlama

C) Nezir yemeği D) Asker uğurlama

11. 

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirleri-
nin dostu ve yardımcısıdırlar. İyiliği emir ve 
tavsiye eder, kötülüklerin önünü almaya çalı-
şırlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, Al-
lah’a ve Rasûlü’ne itaat ederler. İşte onlar, ken-
dilerine Allah’ın merhametle muamele edece-
ği seçkin kimselerdir. Şüphesiz ki Allah, kudre-
ti daima üstün gelen, her işi ve hükmü hikmet-
li ve sağlam olandır.
                 (Tevbe / 71. ayet) 

Güneşin doğduğu her gün insanın bütün ek-
lemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin 
arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldı-
rarak hayvanına binmesine yardımcı olman ve 
eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de 
sadakadır. Namaza giderken attığın her adım 
sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyi kaldır-
man sadakadır.
   (Müslim, Zekât, 56)

Yukarıda verilen ayet ve hadis-i şerife 
bakılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 

A) İslam dininde oruç tutmanın faziletine 

B) İslam dininin toplumsal yardımlaşmaya 
verdiği öneme 

C) İslam dininin sağlıklı yaşamayı teşvik 
ettiğine

D) İslam dininin eğitime verdiği öneme
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12 ve 13. soruları aşağıda verilen parçaya göre cevaplayınız. 

----

Sivil toplum kuruluşları, devlet tarafından tek başına karşılanamayan ürün ya da hizmetlerin toplum 
yararına kullanılması için kurulmuşlardır. Sivil toplum kuruluşları toplumun birlik, beraberliği, daya-
nışma ve yardımlaşma özelliklerinin gelişmesine çok önemli katkılar sunar. Toplumun farklı kesimleri 
arasında olumlu bir bağ kurulmasını sağlar. Sivil toplum kuruluşu olmanın en önemli şartı, sunulan 
hizmetin parasız olmasıdır. Gönüllü olarak yapılması belirleyicidir. Sivil toplum kuruluşları faaliyetle-
rini dernek, vakıf, sendika, birlik ve oda adları altında sürdürürler.

12. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşları için söylenemez?

A) Bir yönüyle devlete yardımcıdır.

B) Toplumda birlik ve beraberliği sağlar. 

C) Birçok alanda faaliyet gösterebilmektedirler.

D) Üyeler, birden fazla STK’ye üye olamazlar.

13. Bu parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve  Özellikleri

B) Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarihçesi

C) Sivil Toplum Kuruluşları ve Avrupa

D) Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri
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Hak, Özgürlük, Sorumluluk

1. Kişi toplumda kendi hakkını savunabil-
meli ve özgürce hareket edebilmelidir. 
Ancak başkalarının haklarını ve özgür-
lüğünü dikkate alarak sorumlu davran-
malıdır. Her şeyde olduğu gibi hak ve 
özgürlüklerin de bir sınırı olduğu unutul-
mamalıdır. Sınırsız özgürlük, özgürlüğü 
ortadan kaldırır.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak 6. sı-
nıf öğrencisi olan Burak’ın yaptığı dav-
ranışlardan hangisinin yanlış olduğu 
söylenebilir?

A) Sınıfta söz alarak istediğini söylemesi

B) Okul kütüphanesinden kitap alması

C) Bilişim ve teknoloji sınıfında bilgisayarı 
kullanması

D) Kantine geldiğinde her zaman ön sıraya 
geçmeye çalışması

 
 

2. Mehmet, 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde 
işledikleri konunun ardından eve gitti-
ğinde odasında her zamanki gibi yüksek 
sesle müzik dinlememiş sesi kendi duya-
bileceği kadar açmıştır.

Mehmet’in davranışının değişmesinin 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklılıklara saygı duymayı öğrenmesi

B) Yardımlaşmanın önemini öğrenmesi

C) Hak ve özgürlüklerini nasıl kullanacağı-
nı öğrenmesi

D) Rollerini ve sorumluluklarını öğrenmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi haklarımızı 
aramamız için başvurabileceğimiz yasal 
yollardan değildir?

A) Dilekçe yazmak

B) Anne ve babamıza bildirmek

C) CİMER’i (Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Merkezi) aramak

D) Kamu denetçisine başvurmak

4. Anayasa’mızın 74. maddesine göre her 
vatandaşın dilekçe hakkı vardır. Vatan-
daşlar dilekçe ile ilgili kuruma müracaat 
ederek sorunlarına çözüm bulabilir veya 
taleplerini iletebilirler. 

Buna göre;

 I. mahallemizdeki yolların yapılmasını is-
temek,

 II. okulumuzun önüne bir yaya geçidinin 
yapılmasını istemek,

 III. yaşadığımız sokağa çöp konteyneri is-
temek 

hangileri için dilekçe hakkını kullanabi-
liriz? 

A) I ve II. B) I ve III.

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

5. Levent Bey’in yaşadığı mahallede sık sık 
elektrik kesintisi olmaktadır. 

Bu durum karşısında Levent Bey aşağı-
daki davranışlardan hangisini yaparsa 
doğru olur?

A) İlgili elektrik şirketine dilekçeyle başvu-
rursa

B) Mahalle muhtarına başvurursa

C) Belediyeye dilekçeyle başvurursa

D) Elektrikçi arkadaşlarına haber verip ta-
mir ederlerse

5 6.1.5
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6. 

İnegöl Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’ne

Süleymaniye Mahallesi, Tomurcuk Sokak, 15/1 adresinde oturmaktayım. Sokağımızda bulu-
nan çöp konteyneri ihtiyaçlarımızı karşılayamadığı için sokağımıza bir adet daha çöp kontey-
neri mahalle sakinlerince istenmektedir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 17/ 01/2020 

 İmza

 Sinan Sonses 

Adres : Süleymaniye Mahallesi, Tomurcuk Sokak 15/1 İnegöl Bursa

Telefon : 05XX XXX XX XX

Verilen dilekçeye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Dilekçeyi kimin yazdığına

B) Dilekçenin nereye yazıldığına

C) Dilekçenin ne zaman cevap bulduğuna

D) Dilekçeyi yazanın iletişim bilgilerine

7. Aşağıda verilen hak ve sorumluluk eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmış-
tır?

A) Eğitim hakkı – Okula düzenli olarak gitmek

B) Çalışma hakkı – İsteğimiz kadar vergi vermek 

C) Temiz bir çevrede yaşama hakkı – Çöplerimizi çöp kutularına atmak

D) Alışveriş hakkı – Fiş ya da fatura almak
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8. Teknolojik marketten bir tablet alan Ali, 
ertesi gün tabletin şarj almadığını fark 
etmiştir.

Bu durumda Ali’nin yapması gereken 
davranış hangisi olmalıdır?

A) Fiş ya da fatura ile ürünü aldığı teknoloji 
marketine gitmek

B) Tableti tamir etmeye çalışmak 

C) Amcası Rıdvan’ı elektronik servisine 
götürmek

D) Yeni bir şarj aleti alıp denemek

9. Ortaokul 6. sınıf öğrencisi Fırat bir gün-
de okulunda yedi saat ders almaktadır. 
Fırat derslerde söz alıp cevaplar ver-
miş teneffüslerde bahçede arkadaş-
larıyla gezerek muhabbet etmiş okul 
çıkışı annesinin istediği ürünleri mar-
ketten alarak eve gitmiştir. 

Fırat’ın gün içerisinde yaptıklarına ba-
karak sırasıyla hangi haklarını kullandı-
ğını söyleyebiliriz?

A) Eğitim hakkı – Sağlık hakkı – Dinlenme 
hakkı

B) Eğitim hakkı – Düşüncelerini ifade etme 
hakkı – Dinlenme hakkı

C) Düşüncelerini ifade etme hakkı – Eğitim 
hakkı – Dinlenme hakkı

D) Eğitim hakkı – Dinlenme hakkı – Dü-
şüncelerini ifade etme hakkı

10. 

T.C. Anayasası

Madde 56- “Herkes sağlıklı ve den-
geli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlen-
mesini önlemek devletin ve vatan-
daşların ödevidir. Devlet herkesin 
hayatını beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlama; insan ve 
madde gücünde tasarruf ve verimi 
artırarak iş birliğini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek 
elden planlayıp hizmet vermesini 
düzenler. Devlet, bu görevini kamu 
ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal 
kurumlardan yararlanarak, onları 
denetleyerek yerine getirir. Sağlık 
hizmetlerinin yaygın bir şekilde 
yerine getirilmesi için kanunla genel 
sağlık sigortası kurulabilir.” 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 

A) Vatandaşların sağlık hakkı devlet tara-
fından güvenceye alınmıştır.

B) Sağlık hizmetlerinin gelişebilmesi için 
her vatandaşın düzenli olarak vergi ver-
mesi gerekmektedir.

C) Özel hastanelerde yapılan sağlık hiz-
metleri devletin kontrolü altındadır.

D) Çevrenin korunması sadece belediyele-
rin görev ve sorumlulukları altındadır.


