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DERS: SOSYAL BILGILER

SINIF: 6

ÜNİTE NO: 1.ÜNİTE:    

ÜNİTE ADI:  BİZ VE DEĞERLERİMİZ

        KONU ÖZETI

Rol: 

Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve rol denir. 

Rollerimiz: 

Doğuştan gelen ve biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği 
gerektirmeyen rollerimiz bulunmaktadır. Bunları seçme imkânımız yoktur. 

Ayrıca isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip olabileceğimiz rollerimiz de 
bulunmaktadır.

Ayrıca isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip olabileceğimiz rollerimiz de 
bulunmaktadır. Ayrıca isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip olabileceğimiz 
rollerimiz de bulunmaktadır.

   
 T

O

PLU
MDAKİ ROLLERİM

Örneğin: 
Kardeş olmak, abi olmak.

Örneğin:
Doktor olmak, takım kaptanı olmak. 
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Bir kişi hastanede doktor, pazarda müşteri, evde karısına eş, çocuklarına baba rolünü 
üstlenerek aynı gün içerisinde farklı roller üstlenebilir. Eve gelen misafire de ev sahibi 
rolündedir. 

İçinde bulunduğumuz ilk grup ve sürekli devam edegelen grup ailedir.

 Hak: 

Herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine hak denir. 

Sorumluluk: 

Kişinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine sorumluluk denir. 

  DİN
       DİL

  MİMARİ

GELENEK VE 
GÖRENEKLER

   TARİH

KÜLTÜRÜMÜZÜ 
OLUŞTURAN 

ÖĞELER
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Din:

Sahip olduğumuz ortak kültür mirasımıza baktığımızda İslam dininin etkisini görürüz. İnancımız 

bütün yaşantımızı etkilemiş, davranış ve sözlerimize yansımıştır. Örf ve adetlerimizde, konuşma 

biçimimizde, giyimimizde aile içi ilişkilerimizden tutun da toplumsal ilişkilerimize varıncaya 

kadar her türlü gelenek ve yaşama biçimimizde İslam dininin etkisi vardır.

Dil:

Dil bir iletişim aracıdır. Dil toplumsal birlik ve beraberliği sağlamada da çok önemlidir. Aynı 

dili konuşan, aynı duygu, düşünce ve amaçlar içerisinde olan insanlar bir araya geldiklerinde 

dil sayesinde anlaşıp, kaynaşabilir, duygu ve düşüncelerini paylaşabilirler. Bir milletin kültürel 

değerlerini oluşturan din, tarih, edebiyat, sanat, bilim, müzik vb. öğeler dil sayesinde yeni 

nesillere aktarılabilir.

Tarih:

Tarih, bir toplumun yaşadığı olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve 

sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Tarih yeni nesillerde millî bilincin 

oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Mimari:

Kültürün maddi unsurlarından olan şehirler ve konutlar oluşturulurken orada yaşayan insanların 

inanç ve düşünceleri dikkate alınmalıdır. Böyle oluşturulan şehirler toplumsal birlikteliği 

destekler.
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Ön yargı: 

Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma 

durumudur. 

Empati: 

Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden (kişinin gözüyle) görmek ya da kendimizi onun 

yerine koymaya empati denir.

Ayrımcılık:

Bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı önyargılı davranmaya denir.

Saygı:

Büyüklere, yaşlılara, değeri yüksek olanlara, kutsal bilinen kimselere karşı duyulan, sevgi ve 

çekinmeyle karışık bağlılık duygusudur. Ayrıca saygı başkalarını rahatsız etmekten çekinme 

duygusu olarak da ifade edilebilir.

KIR ÇİÇEKLERİ GİBİYİZ RENGÂRENK

BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma: 

İnsanların, eğitim, sağlık, beslenme, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya 

çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlere sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma denir.

Sivil Toplum Kuruluşu (STK): 

Devletin ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda, insanların bir araya gelerek oluşturduğu 

gönüllü kuruluşlara sivil toplum kuruluşları denir.
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Toplumda 
yardımsever 

bireyler yetişir

Toplumsal 
barışa 
katkı

sağlar

Problemler 
kolay 

çözülür

Başarıyı 
beraberinde 

getirir

Kardeşlik ve dostluk 
duygusu gelişir

Birlik ve 
beraberlik 
güçlenir.

YARDIMLAŞMA 
VE 

DAYANIŞMANIN 
FAYDALARI

Sosyal Yardımlaşmanın bireysel faydaları: 

Toplumsal iletişimi kuvvetlendirir. 
Bencillik gibi bazı olumsuz duygu ve davranışlara engel olur. 
Dayanışma, sevgi ve sorumluluk gibi güzel duyguları geliştirir.
İnsanın kişiliğinin ve ahlakının gelişimine yardımcı olur. 

Sosyal Yardımlaşmanın toplumsal faydaları: 

Toplumsal barış ve huzuru sağlar. 
Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. 
Sosyal bağlarımızı diri tutar. 
Toplumda güven ortamı oluşturur. 
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Kızılay: 

Kızılay, “insanlık, ayrım 

gözetmemek, tarafsızlık, 

bağımsızlık, hayır kurumu 

niteliği, birlik ve evrensellik” 

çerçevesinde çalışan bir yardım 

kuruluşudur. Personelinin bir 

kısmı gönüllü olarak, bir kısmı 

ise maaşlı olarak çalışır.

Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Genel Müdürlüğü: 

Ülkemizde en kapsamlı ve 

yaygın olarak sosyal güvencesi 

bulunmayan ihtiyaç sahibi 

vatandaşlara hizmet eden devlet 

kurumudur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik 

Vakfı: 

Ülkemizin güvenliğini sağlayan 

erbaş ve erlerimizden şehit olan 

veya herhangi bir nedenle hayatını 

kaybedenlerin bakmakla yükümlü 

oldukları yakınları ile gazi ve engelli 

Mehmetçiklere destek sosyal ve 

ekonomik destek sağlamak amacıyla 

17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Darülaceze: 

Din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı 

göstermeksizin muhtaç insanlara 

yardım eden bir hayır kurumudur.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN BAZILARI ŞÖYLEDİR:
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Hak: 

Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara hak denir. 

Bireylerin ait olduğu grup veya kurumlarda çeşitli hakları vardır. 

Özgürlük:

Bir kimsenin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, 

yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. Ancak her şey de olduğu gibi 

özgürlüklerin de bir sınırı olduğu unutulmamalıdır. Nitekim sınırsız özgürlük, 

özgürlüğü ortadan kaldırır.

Hak ve özgürlüklerin sınırlandığı bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar: savaş, 

seferberlik hali ve olağanüstü hallerdir.

Sorumluluk:

Bireylerin yaptığı davranışların sonucunu üstlenmesine denir. Bireyler toplum 

içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Dilekçe Hakkı:

Toplumda hakkımızı ararken yasal yollar kullanılmalıdır. Dilekçe hakkı bu yasal 

yollardan biridir. Anayasamızın 74. Maddesine göre her vatandaşın dilekçe hakkı 

vardır. 

HAK,, ÖZGÜRLÜK,, SORUMLULUK
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ETKINLIKLER 

Toplumdaki 
bireylerin dini 
inançları, etnik 

kökenleri ve mezhep
 farklılıklarına saygılı 
olmalı ve ön yargılı 

olmamalıyız.

ALO   174      Hattı , polis
ile vatandaş arasındaki 

irtibatı sağlamak 
amacıyla 

kurulmuştur.

Ülkemizde yaşadığımız 
sorunlar karşısında 
başvurabileceğimiz 

kurumlar vardır.

D

D D

Y

Y Y

Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci çıkışa ulaştığında hangi şekille karşılaşır? Boşluğa çiziniz

A.Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğinde 
okuduğunuz ifade doğru ise  ‘ D’,   yanlış ise   ’Y’ 
yönünde ilerleyiniz. 

Cevap:
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1

2

3

6

4

5

1. Bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin bütününe verilen isim.         

2. Bireylerinin başkalarının haklarını da gözeterek istedikleri şeyleri yapabilmeleri.                                                                               
 
 3. Osmanlı Devleti döneminden günümüze kadar faaliyet gösteren    özellikle doğal afetlerde 
afetzedelere çeşitli yardımlar ulaştıran kuruluş.  

4. Kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturan ve bağlama eşliğinde halk ozanları tarafından 
seslendirilen Türkçe söylenmiş şiir.                                                                                                                     

5. Kültürü oluşturan manevi unsurlardan biri, inanç.

6. Geçmişle ilgili olayları ele alan bilim.  Kültürel unsurlardan biri.

B. BULMACA
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C.  Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise”D” yanlış ise “Y” yazınız.

(     )   Herhangi bir yolla satın aldığımız ürünlerde sorun   çıkması durumunda, bu sorunu 

                  gidermek için  sahip olduğumuz hak, özgürlük ve sorumlulukların bilincinde    

                  olmalıyız.

(     )   Birey,   yaşı ilerledikçe girdiği ortamlara göre yeni sosyal roller edinir.

(     )    Dil, din ,tarih gibi kültürel unsurların toplumsal birlikteliği  sağlamaya katkısı pek  

             yoktur.

(     )   Kalıp yargılar ve ön yargılar toplum içerisindeki bireylerin birbirleriyle uyumunu 

                   ve ilişkilerini zorlaştırır.

(     )   Yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmanın toplumsal birlikteliğe katkısı yoktur.

(     )   Bütün haklarımızı doğuştan elde ederiz.  

(     )   Bireyin kendini başkasının yerine koymasına ,duygudaşlığına kalıp yargı denir.

(     )   Temel hak ve özgürlüğümüz başkasına devredilemez.

(     )   Dilimiz aracılığıyla maddi manevi değerlerimizi bizden sonraki nesillere aktarırız.

(     )   Egemen sofrayı düzenleyen annesine yardım ederek okuldaki sorumluluğunu 

              yerine getirmiştir. 

D. Aşağıdaki soruları karışık şekilde verilen harfleri  anlamlı olarak  bir araya getirerek 
cevaplayınız.

İ T A Y Eİ D

1. Bireyin kendisini toplumun bir parçası olarak görme duygusuna verilen isim  nedir?

Cevabınızı

Buraya 

Yazınız
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2. Düzenli olarak okula devam etme ,okul kurallarına uyma öğretmenini dinleme gibi 

sorumlulukları olan role verilen isim nedir?

3.Yoksul insanlara yiyecek dağıtılan yere ne ad verilir?

4. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmak için sözcükler aracılığıyla kurduğu 

iletişime ne ad verilir?

İ C Ğ R NE Ö

Cevabınızı
Buraya 
Yazınız

İ Ş V E A

L D İ

Cevabınızı
Buraya 
Yazınız

Cevabınızı
Buraya 
Yazınız
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5. Bizden çeşitli yönleriyle farklılıkları olan insanları saygı duyarak kabullenmeye dayalı 

hissedilen duyguya verilen isim nedir?

6. Doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerine çadır, yiyecek, giyecek gibi yardımlar yapan kurumun 

ismi nedir?

Ş R O G ÖH Ü

Cevabınızı
Buraya 
Yazınız

I Y A I KZ L

Cevabınızı
Buraya 
Yazınız
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3

1

2

5

4

6

E.  Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını yukarıda bulunan bulmacadaki kutucukalara 
yerleştiriniz.

1) Kan kanseri çocukların tedavisi için oluşan sivil toplum kuruluşu.

2) Bir insan  veya olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden,peşin hüküm vermek.

3) Bireyin üzerine aldığı göreleri yerine getirmesi.

4) Genellikle kırsal yerleşim yerlerinde,birden fazla kişininin el birliğiyle işlerini geleneksel 

dayanışma yöntemi ile yaptıkları sistemin adı.

5) Kişinin kendisini başkasının yerine koabilmesi ,duygudaşlık.

6) Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplum birimi.
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Bir 
kimse veya bir 

olayla ilgili yeterli bilgi 
edinmeden geliştirilen 

tutumlara ön yargı denir

Yasal olarak bireylere tanınan yetkilere 
sorumluluk denir.

Bir olayın birden 
fazla nedeni ve 
sonucu vardır

Öğretmenlik  
mesleği doğuştan 

kazandığımız 
rollerimizdendir

Gelenek ve 

göreneklerimiz milli 

kültrümüzü oluşturan 

öğelerimizdendir

Meydanagelen bir 
olay herkesi aynı 

şekilde etkler

Ebru sanatı kağıt üzeine özel bir 
teknikle yapılan süsleme sanatıdır.

D

D

D D D D

D

Y

Y

Y Y Y Y

Y

1. Ç
IK

IŞ

5. Ç
IK

IŞ

3. Ç
IK

IŞ

7. Ç
IK

IŞ

2. Ç
IK

IŞ

6. Ç
IK

IŞ

4. Ç
IK

IŞ

8. Ç
IK

IŞ

F. Yukarıda verilen tanılayıcı ağaç şemasında ilk bilgiden yola çıkarak doğru yönergeleri takip 

ettiğimizde kaçıncı çıkışa ulaşırız. Verilen boşluğa yazınız.

C EVAP ....................................................................
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Bilimsel 
temele 

dayanmazlar

Değişmeleri 
zordur

İnsanlar 
arasındaki 
iletişime 

zarar
 verir.

Ayrımcılığa 
neden olur

Peşin 

hükümlerdir

G. Verilen şemada aşağıdakilerden hangisi ile bilgi verilmiştir? 

a) Sosyal bağ  b) Önyargı  c) Peşin hüküm  d) Kalıp yargı

CEVAP: ……………………………………….………………..
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1-Bireyin, içinde bulunduğu toplumdaki farklı ortamlarda beklenen sorumlulukları yerine 

getirmesi ..........................................................dür.

2-Kültürümüzü oluşturan  .................................ve .........................................unsurlar vardır.

3-Zihinsel yetersizliği olan, işitme güçlüğü  çeken, üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyler  

toplumda ........................................................................................ bireyler olarak bilinir.

4-Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu , düşünce ve ortak amaçlarda birbirlerine karşılıklı 

olarak bağlanmasına.......................................................................denir.

5-Ülkemizde vatandaşlarımız  kendileriyle  ve kamuyla ilgili dilek ve şikayetlerini yetkili 

makamlara yazı ile bildirmeleri için ..............................................................’na   sahiptir. 

6-Köylerinde oluşan salgın hasatlık yüzünden  Gaziantep’deki ablasının yanına gitmesine izin 

verilmeyen Arda...............................................özgürlüğünü kullanamamıştır.

7-Marketten yaptığımız alışverişler sonrasında marketten fiş almak vatandaş olarak bizim .......

..................................................dır.

8-Türk kültürünü oluşturan değerler arsında ...................................................unsuruna askere 

gidecek geçlerin eline kına yakılması da örnek olarak verilebilir.

9-Gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturdukları, insanlara yardım amacıyla kurulmuş 

kuruluşa ..............................................................denir.

10- İhtiyaç sahiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılıksız temin edilmesine .............................denir.

Özel 

Gereksinimli

Gelenek

Sivil Toplum

 Kuruluşu

Dayanışma

Dilekçe 

Hakkı

Sosyal 

Yardım

Maddi 

Manevi

Sorumluluk

Seyehat 

Özgürlüğü

Sosyal Rol

Empati

Saygı

H. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz.
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1. Sosyal rollerin zaman içerisinde değişimi 
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi doğrudur?

A) Rollerimiz zaman içerisinde değişiklik 
göstermez               

B) Bireyler her yerde hep aynı role 
sahiptir.

C) Bireyler aynı anda çeşitli sosyal 
rollere sahip olabilir.        

D) Bütün roller aynı davranışı gerekli 
kılar.

5. ’Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı 
bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir 
güç düşünülemez.’

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün yukarıda verilen sözünden  
haraketle   aşağıda verilen şıklardan 
hangisinde milletimizi bir arada tutan 
kültürel unsurlardan bahsedilmemiştir?

A) Ortak bir tarihi geçmişe sahip olmak

B) Ülkemizle ilgili bir sorunda duyarsız 
davranmak

C) Aynı gelenek ve göreneklere sahip 
olmak

D) Dilimizin ortak olması

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürü 
oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

A) Dil B) Tarih

C) Din D) İklim

3. 1.Ali Bey’in bir bankada müdürlük yapması   

2.Ali Bey’in evdeki işlerde eşine yardımcı 
olması   

3. Ali Bey’in  çocuklarıyla verimli zaman 
geçirmesi

Yukarıda verilen öncüllere bakıldığında 
hangilerinde Ali Bey’in sosyal rollerinde 
gün içerisindeki  değişikliklere örnek 
verilebilir?   
A) 1-2-3 B) 1

C) 2-3 D) 3

2. Aşağıda verilen bilgilere bakıldığında 
hangisinde bireylerin sahip olduğu 
roller ve buna uygun davranışlar yanlış 
eşleştirilmiştir?
A) Öğretmen-Ders anlatmak

B) Doktor-Ödevlerini zamanında yapmak

C) Çiftçi- Bahçesindeki ürünlere 
zamanında su vermek

D) Öğrenci- Okula zamanında gelmek
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6. Aşağıda verilen kültürel uygulamalardan 
hangisi Türk kültürüne ait değildir?

A) Asker uğurlama törenleri 

B) Dini bayramlarda büyüklerin elini 
öpmek 

C) Evlenecek kişilere yapılan kına töreni        

D) Cadılar Bayramı kutlamaları

8. Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılan, 
genelleştirilen olumlu veya olumsuz 
değerlendirmelere  ‘Kalıp Yargı’ adı verilir.                                                                                                                                         

Aşağıda verilen durumlardan hangisi  
kalıp yargı sayılır? 

A) Erkek adam ağlamaz düşüncesi                                    

B) Farklılıklara karşı hoşgörülü olmak                          

C) Bir sorunu olan arkadaşımızla empati 
kurmak          

D) Herhangi bir sorunda uzlaşmacı bir 
tavır takınmak

7. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi 
toplumda farklılıkları olan kişilere 
yönelik yapılan yanlış davranışlar 
arasında yer almaz?
A) Ön yargılı olmak          

B) Saygılı olmamak          

C) Koşulsuz kabul etmek

D) Grup içinde dışlamak 

9. Dünya’da savaş veya doğal afetler gibi 
olumsuz nedenlerle kendi ülkelerinde 
yeterince güvende olmadıklarını 
düşünerek daha güvenli ülkelere 
sığınmak zorunda kalan insanlara ne ad 
verilir?

A) Turist        B) Mevsimlik işçi  

C) Yolcu D) Mülteci

10.Aşağıda verilen kavramlardan hangisi 
bir toplumda yardıma muhtaç insanların 
ihtiyaçlarını karşılama,  iyi ve kötü 
günlerde birlik ve beraberlik içerisinde 
olma, gibi durumlarla ilgili değildir?

A) Duyarsızlık        B) Yardımlaşma

C) Birliktelik D) Dayanışma

11.Ülkemizde 1868’den bu yana ;  ihtiyaç 
sahiplerine barınma, doğal afetler 
sonrasında afetzedelere giyecek ve 
yiyecek gibi yardımlarda bulunma 
gibi faaliyetleri yürüten kurum 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEMA        B) YEŞİLAY

C) KIZILAY D) LÖSEV
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12.Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Esin Hanım,   
6/A  sınıfı öğrencilerinden 30 Ekim 
2020’de İzmir’de meydana gelen deprem   
felaketi  sonrası  evsiz kalan  insanlara 
yardım etmek  ve  destek olmak  amaçlı 
öğrencilerinden bir proje hazırlamalarını 
istemiştir   
Aşağıdakilerden hangisi 6/A sınıfı 
öğrencilerinin bu projeyi hazırlarken 
izleyecekleri adımlardan birisi olamaz?

A) Proje ekibini oluşturma                                   

B)  Projeyi görmezden gelme - 
umursamama 

C) Projenin sloganını belirleme                           

D) Projeyi uygulama

14.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 
yaşayan bireylerin sahip oldukları hak ve 
özgürlükler arsında yer almaz?

A) Sağlık hakkı                                                 

B) İnsanların konutuna izinsiz girme 
hakkı 

C) Düşünceyi ifade özgürlüğü                       

D) Eğitim hakkı                                                

15.Aşağıda verilen telefon numaralarından 
hangisi ülkemizde tüketicilerin satın 
aldıkları ürünlerle ilgili sorunlarına çözüm 
bulmak için oluşturulan çağrı merkezidir?

A) ALO 156 Jandarma                                            

B) ALO 182 Merkezi Hekim Randevu 
Sistemi

C) ALO 175 Tüketici Danışma Hattı 

D) ALO 155 Polis İmdat Hattı

16.Ravza Hanım aldığı kazağın defolu çıkması 
üzerine ürünü değiştirmek istemiş fakat 
mağaza sahibi tüketici hatası olduğunu 
söylemiş, değişimi kabul etmemiştir.
Bu durumda Ravza Hanım’ın 
Aşağıdakilerden hangisini yapması doğru 
olur?
A) Sinirlenip mağaza sahibi ile kavga edip 

hakkını araması.

B) Olayın çözüme varmayacağını düşünüp 
hakkını aramaktan vazgeçmesi.

C) Bulunduğu il veya ilçedeki Tüketici 
Hakem Heyetine başvurması

D) Ürünü defolu olduğu için 
kullanılmayacağını düşünüp çöpe 
atması

13.Aşağıdakilerden hangisi herhangi 
bir sorunla karşılaştığımızda dikkate 
alacağımız  durumlar arasında yer almaz?

A) Sorunumuzu çözerken 
herkese istediğimiz her şeyi 
söyleyebileceğimizin bilincinde olmak

B) Sorunun çözümünde üzerimize düşen 
sorumlulukların farkında olmak                                   

C) Sorun karşısında sahip olduğumuz 
haklarımızı bilmek    

D) Sorunun çözümünde sahip olduğumuz 
özgürlüğümüzün sınırını aşmamak                             
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19.Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olarak 
temel hak ve sorumluluklarımızdan 
değildir?

A) Askere gitmek

B) Oy kullanmak

C) Vergi vermek

D) Siyasi parti kurmak

21.Etkin, duyarlı bir vatandaş olan Gökhan 
Bey’den aşağıdaki davranışlardan 
hangisini yapması beklenir?

A) Temel hak ve vatandaşlık sorumluluklarını 
yerine getirmek

B) Kendini ilgilendirmeyen haksızlıkları 
görmezden gelmek

C) Sorunları şiddet yoluyla çözmeye 
çalışmak

D)  Başkalarının haklarını ihlal etmek 

22.Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından 
değildir?

A) Sağlıklı bir ortamda büyümek

B) Eğitim almak

C) Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için para 
kazanmak

D) Hastalandığında doktora gitmek

23.Aşağıdaki, rollerimizin hangisinden 
vazgeçebiliriz?

A) Basketbol oyuncusu olmak

B)  Anne olmak

C)  Kardeş olmak

D)  Torun olmak

20.Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıdır?

A) Eğitim almak herkesin hakkıdır.

B) Ülkemizde matematik dersi 
öğrenilmesi kolay olmayan dersdir.

C) Doğuştan kazandığımız rollerimiz ve 
haklarımız vardır.

D) Engelliler de bazı yarışmalarda başarı 
gösterebilirler.

17. Aşağıdakilerden hangisi doğar doğmaz 
kazandığımız rollerimizdendir?

A) Öğrenci B) Evlat

C) Abla D) Abi

18. ‘’Geçmişini bilmeyen geleceğine yön 
veremez.  ‘’

Yukarıdaki cümlede toplumu bir arada 
tutan milli değerlerimizden hangisinin 
önemini vurgulamıştır?

A) Tarih B) Din

C) Dil D) Kültür
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26. Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıların 
oluşturacağı olumsuzluklar arasında yer 
almaz?

A) Ayrımcılığa neden olur.

B) Demokrasinin gelişmesini sağlar.

C) Toplumsal dayanışmayı zorlaştırır.

D) İnsanlar arası etkileşimin azalmasına 
neden olur.

29. Kâğıt üzerine özel yöntemlerle yapılan 
geleneksel süsleme sanatına ne denir?

A) Minyatür sanatı

B) Çini sanatı

C) Ebru sanatı

D) Hat sanatı

31. Hakkımızın kısıtlandığı veya önlendiği 
durumlarla karşılaştığımız zaman 
aşağıdakilerde hangisini yapmak doğru 
olmaz?
A) Bilgi edinme hakkımızı kullanmak

B) Şikâyet hattı numaralarını aramak

C) Olayı görmezden gelme hakkımız 
kullanmak

D) Dilekçe hakkımız kullanmak

28. Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından 
hangisi maddi durumu iyi olmayan 
öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği 
sağlamak amacıyla kurulmuştur?

A) Türk Eğitim Vakfı (TEV)

B) Darülaceze

C) Yeşilay 

D) Türkiye Erozyonla Mücadele ve 
Ağaçlandırma Vakfı (TEMA)

27.Aşağıdakilerden hangi ön yargıların 
sebeplerin değildir?

A)  Bireyler arasındaki farklılıklara saygı 
duymamak

B)  Empati kuramamak

C)  Kültürel farklılıkların olabileceğini 
bilmek

D)  Karşımızdaki kişileri pek tanımamak

30. Aşağıdakilerden hangisi sosyal 
rollerimizden biridir?

A) Görümce B) Dede          

C) Abi D) Arkadaş

24.Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın 
özelliklerinden değildir?

A) Devredilmez

B) Dokunulmaz

C) Vazgeçilmez

D) Kullanılmaz

25.Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü 
oluşturan değerlerimizdendir?

A) Matematik B) Bilim

C) Astronomi D) Sanat
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