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BİREY VE
TOPLUM

Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma ve yardımseverlik gibi değerlerle eleştirel dü-
şünme ile zaman ve kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi 
sağlanmalıdır.

SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki ye-
rini ve rolünü analiz eder.

Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele alınır.

SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargı-
ları sorgular.

Farklı kişi ve gruplara karşı zaman zaman rastlanan kalıp yargı ve ön yargı örnekleri in-
celenir. Toplumsal birlikteliğin özel gereksinimli bireylerin yanı sıra farklı sosyoekono-
mik gruplara mensup olanlar ile farklı etnik, dinî ve mezhepsel aidiyetlere saygı duyma-
yı gerektirdiği üzerinde durulur.

SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 
destekleyici faaliyetlere katılır.

SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde 
olması gerektiğini savunur.

1. ÜNİTE
KAZANIMLAR



TEST - 1

 
 

Sosyal Rollerin Zaman
İçerisindeki DeğişimiTEST - 1

Sosyal Rollerin Zaman
İçerisindeki Değişimi

2

İS
EM

 Y
AY

IN
CI
LI
K

1

Sosyal Rollerin Zaman
İçerisindeki Değişimi

1. Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin 
üstlendikleri görevlere rol denir. Bir baş-
ka deyişle üyesi olduğumuz grupta üst-
lenmemiz gereken görevlerdir. Her grup 
ve kurumun gerektirdiği roller arasında 
farklılık olabilir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 6. sı-
nıf öğrencisi Fatih’in alabileceği roller-
den biri değildir?

A) Okulda öğrenci

B) Satranç kulübünde üye

C) Okulda yönetici

D) Sınıfta başkan

2. 

Alya

Öğretmenim sorunun ceva-
bı; insanların içinde bulun-
dukları gruplar ve kurumlar-
daki konumlarına uygun 
davranmasıdır.

6. sınıf öğrencisi Alya, öğretmeninin sordu-
ğu soruya yukarıdaki doğru cevabı vermiştir.

Buna göre öğretmen aşağıdaki sorular-
dan hangisini sormuştur?

A) Hak nedir?

B) Sorumluluk nedir?

C) Grup nedir?

D) Rol nedir?

3. 6. sınıfların Türkçe dersine giren  Fatoş 
Hanım okulda ---- rolündedir.  Fatoş Hanım 
ders bittikten sonra  eve gittiğinde çocukla-
rının ve eşinin bulunduğu aile  ortamında 
---- rolündedir.

Bu metindeki boşluklara aşağıdakilerin 
hangisinde verilen roller sırasıyla yazıl-
malıdır?

A) öğretmen – anne

B) öğretmen – teyze

C) anne – öğretmen

D) öğretmen – abla

4. 
Oyun parkında arkadaş 
rolündeyim.

Amcamın yanında 
yeğen rolündeyim.

Evde çocuk 
rolündeyim.

Serkan

Aslı

Zeynep

Yukarıdaki öğrenciler bulundukları ortama 
göre aldıkları rolleri ifade etmişlerdir. 

Buna göre öğrencilerin aldıkları roller-
den hangileri doğrudur?

A) Aslı

B) Aslı ve Serkan

C) Zeynep ve Aslı

D) Aslı, Serkan ve Zeynep
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5. 

Bu görsel ile aşağıdaki sorumluluklardan 
hangisi ilişkilendirilebilir?

A) Tarım ile ilgili yasa çıkarmak

B) Tarım ürünü yetiştirmek

C) Sanayi faaliyetlerine destek olmak

D) Ormancılık ile ilgili çalışmalar yapmak

6. Bireylerin içerisinde bulundukları ortam-
lar rollerin şekillenmesinde oldukça etkili-
dir. Örneğin 9 yaşındaki Betül okulda öğ-
renci rolündeyken evde çocuk, ablasının 
yanında ise kardeş rolündedir. Rollerin 
çeşitliliği ve niteliği bireylerin içerisinde 
bulunduğu yaş ve çevre şartlarına göre 
zamanla değişebilir.

Buna göre roller ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bireyler, farklı gruplarda farklı roller ala-
bilir.

B) Roller değişmez özelliğe sahiptir.

C) Rollerin şekillenmesinde okul ortamı 
daha çok etkilidir.

D) Bireyler bütün gruplarda aynı role sahip-
tir.

7. Mustafa Bey 28 yaşında ve evlidir. Çeşitli 
kurslarda özel ders veren Mustafa Bey 
oturduğu ilde sendika başkanlığı yap-
maktadır. Bir gazetecinin kendisine “Boş 
vakitlerinizde ne yapmaktan hoşlanırsı-
nız?” sorusuna ise “Tiyatro izlemekten 
hoşlanırım.” cevabını vermiştir.

Buna göre Mustafa  Bey ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her ortamda aynı role sahip değildir.

B) Babalık rolüne sahiptir.

C) Öğretmenlik rolü vardır.

D) Boş vakitlerinde seyirci rolündedir.

8. Bir ilköğretim kurumunda sosyal bilgiler 
öğretmeni olarak çalışan Gülhan Hanım 
yaşı dolduğu için emekliliğe ayrılmıştır. 
Emekliliğe ayrıldıktan sonra boş vakitle-
rin fazlalığından sıkılan Gülhan Hanım, 
ev yemekleri yapan bir iş yeri açmıştır. Bu 
iş yerinde de umduğunu bulamayan Gül-
han Hanım gönüllü olarak kimsesiz ço-
cukların bakımını yapmaya başlamıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Sosyal roller zamanla değişebilir.

B) Gülhan Hanım patron rolüne sahip ol-
muştur.

C) Rollerin değişmesinde bireylerin duygu 
ve düşünceleri etkilidir.

D) Gülhan Hanım’ın en son üstlendiği rolde 
maddi çıkar etkili olmuştur.
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Sosyal Rollerin Zaman
İçerisindeki Değişimi

9. 6. sınıf öğrencisi Uğur, derslerine dü-
zenli olarak çalışmamaktadır. Bu du-
rum karşısında Uğur’un ders çalışma-
sını sağlamak isteyen annesi yapıla-
cak olan yazılı sınavlarda Uğur’un 
yüksek not alması için ödül uygulama-
sı başlatmıştır. Eğer Uğur yazılı sınav-
larda yüksek not alırsa annesi ona 
tablet alacağını söylemiştir. Bu ödülü 
duyan Uğur düzenli olarak ders çalış-
maya başlamış ve sınavların hepsin-
den yüksek not almayı başarmıştır. 
Annesi de sözünde durmuştur. Uğur 
ile annesi tablet almak için bir teknoloji 
mağazasına gitmişlerdir.

Buna göre Uğur’un

 I. müşteri,

 II. öğrenci,

 III. oyuncu

rollerinden hangilerine sahip olduğu 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) Yalnız III D) I, II ve III

10. Roller belirli bir zaman dilimi, yaş gru-
bu veya içinde bulunduğumuz ortama 
göre çeşitlilik gösterir. Örneğin anne, 
baba, ağabey, abla gibi sözcükler aile 
içinde üstlenilen rolleri ifade eder. Fut-
bol takımında kalecilik, forvet oyuncu-
su, öğretmenlik, okul müdürlüğü, sınıf 
ve kulüp başkanlığı birer rol örneğidir. 
Bu rollere sahip olabilmek için bazı ge-
reksinimlere sahip olmak gerekir. Ör-
neğin 12 yaşındaki bir kişinin öğret-
men olması olanaksızdır ya da 36 ya-
şındaki bir öğretmen, öğretmenlik ro-
lünü okulda yerine getirirken aile içeri-
sinde baba, amca gibi rollere sahiptir.

Buna göre,

 I. Roller farklı ortamlarda değişebilir.

 II. Bireylerin içerisinde bulunduğu yaş rol-
lerin oluşmasında etkilidir.

 III. Bireyler farklı ortam ve durumlarda de-
ğişmez rollere sahiptir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) Yalnız II

C) I ve III D) I, II ve III
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1. 
Toplumsal birliktelik bir top-
luluğun ortak duygu ve dü-
şüncelerle hareket etme 
durumudur. Toplumsal bir-
likteliğin oluşmasında bir-
çok faktör etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden 
biri değildir?

A) Yardımlaşma

B) Kültür

C) Dil

D) Yönetim şekli

2. 

Belli bir coğrafyada ihtiyaçlarını kar-
şılamak için ilişki içinde olan kuran, 
birbirlerini etkileyen ve ortak bir kül-
türü paylaşan insan birlikteliğine 
toplum denir. Bir insan birlikteliğinin 
toplum olabilmesi için bazı şartların 
da gerçekleşmesi gerekiyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan 
biri değildir?

A) Ortak bir kültürü paylaşmak

B) Toplumsal barışı sağlamak

C) Toplumsal farklılıkların ortadan kaldırıl-
ması

D) Kişilerin birlikte yaşama isteğinin olması

3. Kültür bir toplumun yaşam tarzı olarak 
ifade edilen ve bilgi, inanç, gelenek 
görenek, örf ve âdet, ahlak, sanat, tek-
nik vb. maddi ve manevi unsurlardan 
oluşan bir bütündür. Kültürel ögeler 
toplumlara birçok alanda fayda sağla-
makla birlikte toplumsal birlikteliğin 
oluşmasında da etkilidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi top-
lumsal birlikteliğin oluşmasında etkili 
olan kültürel ögelerden biri değildir?

A) Bayramlar

B) Ayrılıkçı faaliyetler

C) Dinî inanışlar

D) Düğünler

4. 

Geçmiş Gelecek
?

Aşağıdaki kültürel ögelerden hangisi bu 
köprüye benzetilebilir?

A) Dil

B) Gelenek ve görenekler

C) Sanat

D) Tarih

Sosyal, Kültürel ve Tarihî
Bağların Toplumsal Birlikteliğin

Oluşmasındaki Yeri ve Önemi

2
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Bağların Toplumsal Birlikteliğin
Oluşmasındaki Yeri ve Önemi

5. 
Dayanışma toplumlar arasında, millet içe-
risinde ve milletler arasında olabilir. İnsan-
ların ortak bir geçmişten gelmesi toplum-
sal dayanışmayı artırmaktadır. Örneğin 
Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk milletinin 
dayanışması ile düşman yurttan kovul-
muş ve vatan tamamen kurtarılmıştır.

Bu metinde toplumsal dayanışmanın 
oluşmasında aşağıdakilerden hangisi-
nin önemi vurgulanmıştır?

A) Dil B) Din

C) Tarih D) Örf ve âdetler

6. İnsanlar toplumsal yaşamda çoğu işte 
kendi başına başarı yakalamakta zorlanır. 
Çünkü her iş tek bir kişi ile başarıya ulaştı-
rılamaz. Demokratik ülkelere baktığımızda 
devletin yönetimi sadece bir kişinin elinde 
yükselmemektedir. O devleti ayakta tutan, 
insanların ortak ögeler etrafında toplan-
masıdır. Ortak ögeler olmadığı sürece o 
toplumda düzen ve birliktelik beklenemez 
ve kısa sürede yıkılmaya yüz tutar. Çünkü 
iç karışıklık meydana gelecek ve insanlar 
birbiri ile çatışmaya girecektir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Toplumsal düzen ve huzurun temeli bir-
lik ve beraberliktir.

B) Birlik ve beraberlik sadece siyasi alanda 
sağlanmalıdır.

C) Demokratik devletlerde birlik ve bera-
berlik duygusu gelişmemiştir.

D) Birlik ve beraberliğin olmaması toplum-
sal refahın artmasında etkilidir.

7. 
Birlik ve beraberlik yoksa orada kargaşa, 
kaos, anarşi vardır. Bu da insanları mut-
suz bir toplum ortaya çıkarır. Ancak birlik 
ve beraberliğin olduğu bir toplum dimdik 
ayakta durur ve varlığını devam ettirir. Bu 
durum kültürümüzde birlik ve beraberli-
ğin önemini vurgulayan birçok atasözü-
nün meydana gelmesinde etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi top-
lumsal birlikteliği vurgulayan atasözle-
rinden biri değildir?

A) Yalnız taş duvar olmaz.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C) Güneş, balçıkla sıvanmaz.

D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

8. İnsanlar, yalnızlığa karşı zayıf yaratılmıştır. 
Dolayısıyla insan, diğer insanlarla etkile-
şim içerisinde olma isteği içerisindedir. Bu 
nedenle insanlar bir arada yaşamaya baş-
lamışlar ve zaman içerisinde de toplumları 
meydana getirmişlerdir. Toplumların mey-
dana gelmesinde ve varlığını birlik ve be-
raberlik duygusu içerisinde devam ettirme-
sinde kültürel, sosyal ve tarihî ögeler etkili 
olmuştur.

Buna göre toplumsal birlikteliğin oluş-
masında

 I. vatan,
 II. millet,
 III. dayanışma

ögelerden hangilerinin etkili olduğu söy-
lenebilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III
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Sosyal, Kültürel ve Tarihî
Bağların Toplumsal Birlikteliğin
Oluşmasındaki Yeri ve Önemi

 
Sosyal, Kültürel ve Tarihî
Bağların Toplumsal Birlikteliğin
Oluşmasındaki Yeri ve Önemi

9. 
Birlik ve beraberlik ile toplumsal da-
yanışmanın artması için etrafımızdaki 
insanları düşünerek hareket etmeliyiz. 
Empati yapmalı yani kendimizi onların 
yerine koyarak düşünmeliyiz (I). Bu-
nun en bariz örneklerinden biri olarak 
engelli vatandaşlarımızı düşünerek ha-
reket etmeliyiz. Onların günlük hayatta 
karşılaştıkları sorunlara neden olan ki-
şilerden olmamalı, ayrıca bu sorunları 
ortadan kaldırmak için elimizden gelen 
gayreti göstermeliyiz (II). Ailemizden ve 
yakın çevremizden başlayarak insan-
ların sorunlarını atlatmalarına yardım-
cı olmalıyız. Maddi ve manevi olarak 
yapabileceklerimizi karşılık bekleme-
den yerine getirmeliyiz. Ortak değerler 
olarak tabir edilen vatan, millet, bayrak 
gibi değerlerimize sahip çıkmalı, her-
kesin onlara karşı hassas davranması 
için elimizden geleni yapmalıyız (III). 
Yazılı olmayan toplumsal kuralları; örf, 
âdet ve geleneklerimizi göz ardı etmeli, 
insanların değerlerini önemsemeyerek  
onları incitecek davranışlarda bulun-
malıyız (IV).

Yukarıdaki metinde numaralanmış cüm-
lelerden hangisi toplumsal birlikteliğin 
oluşması için yapılacak çalışmalara ör-
nek olarak gösterilemez? 

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

10. “Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaş-
lar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve 
çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin ol-
gunluğudur. Millet varlığını korumak için 
bütün yurttaşların canlarını ve her şeyle-
rini derhâl ortaya koymaya karar vermiş 
olmaları, bir milletin en yenilmez silahı 
ve korunma vasıtasıdır. Bu sebeple Türk 
milletinin idaresinde ve korunmasında 
millî birlik, millî duygu, millî kültür en yük-
sek, göz diktiğimiz idealdir.”

“Bir toplumun varlığı ve saadeti ancak 
emelde ve isteklerini elde etmede tam 
birlik hâlinde bulunmasına bağlıdır.”

“Gerektiğinde vatan için tek bir fert gibi 
yekpare azim ve karar ile çalışmasını 
bilen bir millet, elbet büyük bir geleceğe 
layık ve aday olan bir millettir.” 

(Mustafa Kemal Atatürk)

Mustafa Kemal’in bu ifadelerine göre 
toplumsal birliğin oluşmasında

 I. kültür,

 II. fedakârlık,

 III. vatanseverlik

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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Toplumda Uyum İçerisinde
Yaşayabilmek İçin Farklılıklara 

Yönelik Ön Yargılar

3 

1. 

Başar

Pelin

Saygılı ve hoşgörülü 
olmalıyız.

Ortak çözüm yolları 
bulmalıyız.

Farklılıkları ortadan 
kaldırmalıyız.

Karşımızdaki kişiler-
le empati kurmalıyız.

Pelin

Metin

Derya

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ifa-
desi toplumsal uyumu artırmaya yönelik 
değildir?

A) Metin B) Derya

C) Başar D) Pelin

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumda görü-
len bireysel farklılıklara saygı duyulma-
ması durumunda ortaya çıkacak sonuç-
lardan biridir?

A) Toplumda birlik ve beraberlik artar.

B) İnsanlar arasındaki sevgi bağı zayıflar.

C) Toplumsal huzur artar.

D) İnsanlar barış içerisinde yaşar.

3. Hem ülkemiz hem de başka ülkelerin 
toplumları içerisinde yaşayan kişiler fark-
lı özelliklere sahiptir. Bu duruma bireysel 
farklılıklar denir. Bireysel farklılıklar ise 
toplumsal farklılıkları ortaya çıkarmak-
tadır. Toplumsal ve bireysel farklılıklar; 
kişilerin fiziksel, biyolojik ve sosyal özel-
liklerinden dolayı meydana gelmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden toplumsal 
veya bireysel farklılıklara örnek olarak 
gösterilemez?

A) Fiziksel engeli bulunan kişiler

B) İlgi ve yetenekler

C) Mezhep inanışları

D) İnsanlık duygusu

4. Bir kişi ya da olayla ilgili ye-
terli bilgimiz olmadan kesin 
bir karara varmamız ön 
yargılı olduğumuzun gös-
tergesidir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden  hangi-
si ülkemizde görülen farklılıklara yönelik 
bir ön yargı değildir?

A) Ülkemizin her yerinde aynı giyim tarzı 
görülmektedir.

B) Ülkemizde farklı din ve inanışlar vardır.

C) Ülkemizde yaşayanlar aynı mezhebe 
mensuptur.

D) Ülkemizin yemeklerini herkes beğen-
mektedir.
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Toplumda Uyum İçerisinde
Yaşayabilmek İçin Farklılıklara 
Yönelik Ön Yargılar

5. Farklı özelliklere sahip kişilerin bir arada 
uyum içerisinde yaşayabilmesini engelle-
yen en önemli etken ön yargılardır. Ön yar-
gıların etkisiyle insanlar ırk, din, etnik köken 
veya engelli olma durumları gibi farklılıklar-
dan dolayı kişileri dışlamayı ve kendileri gibi 
olmayanları kabul etmemeye hatta nefret 
etmeye  başlamıştır. Farklılıklara saygı gös-
terilmemesi hoşgörü ve barış anlayışının 
zayıflaması, toplumsal kargaşanın çıkması, 
birlik ve beraberlik duygularının zayıflaması 
gibi bazı sorunların ortaya çıkmasında etkili 
olmuştur. Bu sorunların çözüme kavuşturul-
ması için ön yargılardan kurtulmak ve farklı-
lıklara saygı duymak gerekmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Irk, dil ve etnik köken gibi etkenler top-
lumsal farklılıkları meydana getirir.

B) Ön yargılar bireysel farklılıklara duyulan 
saygıyı azaltır.

C) Farklılıklara saygı duyulması durumun-
da toplumsal düzen ve barış sağlanır.

D) Toplumumuzda engelli bireylere karşı 
ön yargılı davranılmaktadır.

6. 6. sınıf öğrencisi Betül, çok zengin bir aile ço-
cuğudur. Ekonomik olarak kendi ailesi kadar 
zengin olmayan kişilerle arkadaşlık yapma-
makta ve onlarla sık sık dalga geçmektedir.

Buna göre Betül’ün bu davranışının aşa-
ğıdakilerden hangisine yol açacağı söy-
lenebilir?

A) Arkadaşlık duygusunun gelişmesine

B) Çevresi tarafından sevilmesine

C) Birlik ve beraberlik ortamının bozulma-
sına

D) Öğretmeni tarafından takdir edilmesine

7. 6-A sınıfında okuyan Ömer Berat’ın sınıfına 
yeni gelen arkadaşı, Efsa’nın yazı yazama-
ması, sorulan sorulara cevap verememesi ve 
teneffüslerde kimseyle konuşmamasından 
dolayı arkadaşlarının Efsa ile dalga geçtiğini 
görmüştür. Ömer Berat bu durum karşısında 
arkadaşlarına “Efsa’nın zihinsel engeli var ve 
bizden farklı. Efsa ile dalga geçmek yerine 
ona yardımcı olmamız ve hoşgörülü yaklaş-
mamız gerekiyor.” demiştir. Ömer Berat’ın bu 
uyarısından sonra sınıftaki öğrenciler Efsa 
ile dalga geçmemiş ve her konuda Efsa’ya 
yardımcı olmaya başlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Ömer Berat ön yargılara sahiptir.

B) Efsa’nın bireysel farklılığına karşı sınıf-
taki öğrenciler ilk başta ön yargılı dav-
ranmıştır.

C) Ömer Berat’ın arkadaşlarını uyarması 
bireysel farklılıkları ortadan kaldırmıştır.

D) Efsa bireysel farklılığından dolayı başka 
sınıfa gönderilmiştir.

8. Sınıfımda farklı ekonomik, sos-
yal ve dinî özelliklere sahip öğ-
renciler olmasına rağmen arka-
daşlarımızla herhangi bir prob-
lem yaşamadan uyum içerisin-
de okulumuza devam ediyoruz.

Buna göre Hasan’ın sınıfı ile ilgili olarak
 I. Farklılıklar hoşgörü ile karşılanmaktadır.
 II. Sınıfta birlik ve beraberlik ortamı vardır.
 III. Farklılıklara ön yargı ile yaklaşılmaktadır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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9. Hayatta hiç kimse dünyaya gelirken 
sahip olacağı özellikleri kendisi seçe-
mez. Herkesin doğumuyla birlikte sa-
hip olduğu bazı özellikler vardır. Bu 
özellikler farklılıkların temelidir. İnsan-
ların bir arada ve huzur içinde yaşa-
maları için ise birbirilerinin bu farklılık-
larına saygı duyarak yaşamaları ge-
rekmektedir. Her insan bir başkasını 
kendisinden farklı olduğu için eleştir-
diğinde dünya bir savaş alanına dö-
necek, ölümler ve yıkımlar insanlar 
için kaçınılmaz olacaktır. Farklılıklara 
saygılı olmak adına  İlk defa gördüğü-
müz farklı bir kişi ile ilgili emin olma-
dan yorum yapmamalı ve eleştirme-
meli, farklı din ve mezheplere karşı 
hoşgörü ile yaklaşmalıyız. 

Buna göre,

 I. Ön yargılar farklılıklara saygının önün-
de bir engeldir.

 II. Farklılıkları eleştirmek kargaşaya yol 
açar.

 III. İnsanların doğuştan gelen özellikleri 
farklılıkları meydana getirmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

10. 

Bir insanın hangi dinden, milletten, 
renkten, coğrafyadan, dilden, dü-
şünceden ve anlayıştan olursa olsun 
öncelikle insan olduğunun algılan-
ması gerekir. İnsanın kendisinden 
farklı olanı hor görmeye hakkı yok-
tur. Farklılıkların kazanç olduğunu 
bilmeliyiz. İnsanların değerleri, 
inançları, olaylara bakış açıları farklı 
farklı olabilir. Bu farklılık bir ayrışma 
sebebi olmamalı, farklılıklar bir da-
yatma unsuru hâline getirilmemeli, 
baskı nedeni olmamalıdır. Her bire-
yin, saygıya değer bir varlık olduğu-
nu bilmeli ve saygı göstermeliyiz. Ül-
kemize bakacak olursak farklı din, dil 
ve ırktan olan kişiler bir arada huzur 
içerisinde yaşamaktadır. Bu durum 
ülkemiz insanlarının farklılıklara say-
gı gösterdiğinin kanıtıdır.

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkemizde toplumsal hoşgörü ortamı 
bulunmamaktadır.

B) Farklılıklara saygı gösterilerek hoşgörü-
lü davranılmalıdır.

C) Her insanın olaylara bakış açısı aynıdır.

D) Toplumda görülen farklılıklar baskıyı zo-
runlu kılmaktadır.


