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Ön Söz

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerimiz çeşitli sınavlarla karşılaşmaktadır. Öğrencile-
rimizin bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamalarında onlara destek olmak amacıyla “İşley-
en Zeka Yayınları” olarak uzman bir kadroyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yayın çalışmalarımızı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı öğretim pro-
gramlarına göre hazırlıyoruz. İçeriklerimizi hazırlarken kazanım eksenli çalışıyor, sorularda 
tüm kazanımları işliyoruz. Kazanım dışında kalan içeriklere ve sorulara yayınlarımızda yer 
vermiyoruz. Müfredat değişikliklerini anında takip ederek ve yayınlarımızı sürekli güncelley-
erek öğrencilere her zaman yeni müfredata göre sunuyoruz.

“İşleyen Zeka Yayınları” olarak yaptığımız ihtiyaç analizleriyle öğrencilerin farklı şekil-
de oluşan ihtiyaçlarını gidermek için ürün yelpazemizde birbirinden farklı çalışmalara yer veri-
yoruz. Bu kapsamda “konu testleri, yörünge soru bankaları, branş denemeleri, ritim son tur 
serisi ve kurumsal denemeler” gibi farklı yayınlarla karşınıza çıkıyoruz.

“İşleyen Zeka Yayınları”nın size en uygun ürününü seçerek sizler de başarıya emin 
adımlarla koşabilirsiniz. Başarı dileklerimle…

S. AKGÜL
Yayın Koordinatörü
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1.

1. Büyük bir şirkette çalışıyorum. Şirketimizin müdürü Ali Bey çok iyi bir insan. Küçük bir köyde orta halli 
bir ailenin ikinci çocuğuymuş. Okulda başarılı bir öğrenci olduğundan köyünde üniversiteyi kazanan iki 
kişiden biri olmuş. Eşiyle de üniversitede tanışıp evlenmiş. Bir kız, bir erkek iki de çocukları olmuş. Ali 
Bey yetenekli bir müdür olduğu kadar iyi de bir aile babasıymış. Onu dinleyince insanların yaşamları 
boyunca ne kadar farklılaştıklarını gördüm. Küçücük bir köyden, çok büyük bir şirketin müdürlüğüne 
uzanan serüven.

Yukarıdaki anlatım dikkate alındığında Ali Bey’in zaman içerisinde kazandığı roller ile ilgili hangi 
seçenekte daha kapsamlı bir bilgi verilmiştir?

A) Öğrencilik rolünde başarılıdır.

B) Eş ve babalık rolleri bulunmaktadır.

C) Bazı rollerinde başarısızdır.

D) Rolleri zaman içinde değişmiş ve sayıları artmıştır.

2. Sevdiğiniz bir sinema veya tiyatro oyuncusu-
nu düşünün rolünü ne kadar güzel oynuyor 
değil mi? Üstelik oynadığı roller filmlere ya da 
tiyatro oyunlarına göre değişiyor. Oynadığı ro-
lün gereklerini sanatçı ustalığı ile yerine geti-
riyor. İşte bizim de hayatın içinde değişen bir-
takım rollerimiz var. Oyunculardan farkımız, 
kendi hayatımızın gerçeklerini oynamamız 
yani rollerimizin gerçek olmasıdır. Birey ola-
rak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli 
sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı 
doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rol-
lerimizde vardır ki bunlara isteğimizle çalışa-
rak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. 
Bunlar özgür irademizle katıldığımız grupların 
bize yüklediği rollerdir.

Buna göre aşağıdaki rollerden hangisi sa-
hip olma durumu yönünden diğerlerinden 
farklıdır?

A) Evlat B) Sınıf başkanı

C) Torun D) Kardeş

3. Bir toplumda, aşağıda verilenlerden han-
gisinin yaşanması durumunda toplumsal 
birlik bozulur?

A) İş imkânlarının azalması

B) Tarihin, dilin ve kültürün unutulması

C) Başka milletlerle alışveriş yapılması

D) Gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesi

4. 
Ev

Okul

Hastane

Anne

Öğrenci

Stajyer

1.

2.

3.

Çiğdem, tıp fakültesinde okumaktadır. Çiğ-
dem’in rolleri bulunduğu yere göre değişmek-
tedir.

Bu bilgilere göre yukarıda verilen rollerden 
hangileri Çiğdem’in rolleri arasında göste-
rilemez?

A) Yalnız 1. B) Yalnız 3.

C) 1 ve 2. D) 1 ve 3.

  • Rol kişinin üzerine düşen görev ve davranışlardır.

  • Roller zaman içerisinde değişebilir. Kişi hayatı boyunca 
çocuk, öğrenci, anne, baba ve mesleğinin getirdiği diğer 
rollere sahip olabilir ve aynı anda birden çok rol üstlenir.

  • Bireyin gelişmesinde, toplumun parçası olmasında, ay-
rıca toplumsal birlikteliğin sağlanmasında dil, din, ta-
rih, gelenek, görenek, kültür gibi birçok faktör etkilidir. 
Bu faktörler bireyi toplumun bir parçası yapmaktadır.

Notlarım
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5. I. Kişiler aynı anda birden fazla role sahip 
olabilirler.

 II. Roller zaman içinde değişmezler.

 III. Rollerin değişmesi kişiye farklı sorumlu-
luklar yükler.

Roller ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve III.

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

6. Cumhuriyet’in ilk kurulduğu dönemlerde ka-
dınlarımızın hakları sınırlıydı. Ancak zamanla 
birçok alanda yeni haklar kazandılar. Çalışma 
hayatına girmeye, hemen her meslekte çalış-
maya başladılar. Artık ülkemizde doktor, mü-
hendis, polis, öğretmen, asker gibi meslekleri 
yapan birçok kadın görebiliyoruz.

Yalnızca bu anlatıma bakılarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisine ulaşabiliriz?

A) Kadınlar geçmişten günümüze yeni roller 
üstlenmeye başlamışlardır.

B) Doktor rolü en iyi şekilde kadınlar tarafın-
dan yapılmaktadır.

C) Rollerimiz zaman ilerlese de değişmez.

D) Kadınlar bazı rolleri yerine getirememekte-
dir.

7. “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda Türk 
dili ile ilgili söylediği sözünü hangi seçe-
nekteki bilgi en iyi şekilde açıklamaktadır?

A) Kalbimizin sağlığı dilimize bağlıdır.

B) Zihnimiz kalbimizin aynasıdır.

C) Türk dilini akıl ve kalp oluşturur.

D) Milletimizin varlığı dilimizi korumamıza 
bağlıdır.

8. Kültür, insanların duygu ve düşüncelerini et-
kileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını 
şekillendirir. Kültürü besleyen kaynaklar, top-
lumun değerlerinin oluşması ve değişmesinde 
etkili olan unsurlardandır. Kültürün birleştirici 
gücü, insanımızı etkileyerek toplumsal birlik-
teliğimizi güçlendirmiştir. Bu birlikteliğin güç-
lenmesine birçok gönül ve ilim insanı katkı 
sağlamıştır.

Buna göre Anadolu’da toplumsal birlikte-
liğin güçlenmesine aşağıdakilerden hangi-
sinin katkısı olmamıştır?

A) Yûnus Emre

B) Hacı Bektaşî Veli

C) Mete Han

D) Mevlânâ Celalettîn Rumî

9. 

Cenk

Ben 6. sınıfta okuyorum. Öğ-
retmenimiz beni spor kulübüne 
seçti. Artık futbol takımında oy-
nuyorum. Ayrıca arkadaşlarımın 
isteği ile de kaptan oldum.

Yukarıdaki bilgilere bakıldığında,  Cenk’in 
zaman içerisinde değişen rolleri arasında 
hangisi yoktur?

A) Öğrenci B) Takım kaptanı

C) Sınıf başkanı D) Kulüp üyesi
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2.Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz

1. 
GAZETE

Antalya’nın Alanya ilçesinde birçok ülkeden gelen turistler burayı gördükten sonra ilçeye yerleşmeye 
karar veriyorlar. Alanya’da başta Almanya olmak üzere İngiltere, Rusya, İtalya ve Avusturya gibi 43 
ülkeden 12 bin kişi uzun süreli oturma iznine sahipler. Alanya’da kendilerini güvende ve mutlu hissedi-
yorlar. Yerel halk ile kaynaşmış durumdalar.

Verilen gazete haberine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Alanya’da en fazla Ruslar bulunmaktadır.

B) İnsanlar arasındaki kültürel farklılıklar birlikte yaşamayı engellememiştir.

C) Alanya’daki yerel halkın sayısı yabancılardan daha az hâle gelmiştir.

D) Kültürel farklılık çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir.

2. 

Dilek

Sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. 
Sıra arkadaşım öğrencinin farklı 
ülkeden kaçıp ülkemize gelen-
lerden olduğunu öğrenince bana 
dönerek ---- dedi.

Dilek’in anlatımında boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelirse insanları 
ayrıştıran bir durum ortaya çıkar?

A) ülkelerinden kaçıp neden buraya geliyorlar 
ki?

B) içinde bulundukları durum ne kadar üzücü

C) Türkçe biliyor mu acaba?

D) eğitimi yarıda kalmış olmalı

3. I. Kızılay’ın kan bağışına katılmak

 II. Turizm bölgesinde otel inşa etmek

 III. Kimsesiz çocuklar yararına yardım kam-
panyası düzenlemek

 IV. Doğal afetlere maruz kalan bölgelere yar-
dıma gitmek

Verilen faaliyetlerden hangileri yardımlaş-
ma ve dayanışmaya örnek gösterilebilir?

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

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

4. İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Sokak Çocukları 
Vakfı, Türk Eğitim Vakfı gibi kurumlar ülke-
mizde yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağla-
yan kurumlar arasında yer almaktadır.

Buna göre ülkemizdeki sosyal kurumlar ve 
bunların faaliyetleri ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Gönüllülük esasıyla çalışmalar yaparlar.

B) Maddi kazanç sağlamak için kurulmuşlar-
dır.

C) İnsanlar arasındaki birlikteliği güçlendirir-
ler.

D) İhtiyaç duyulan her alanda faaliyet göste-
rirler.

  • Toplumsal birliğin sağlanabilmesi için insanlar din, dil, 
kültür ve cinsiyet farkından dolayı ayrıştırılmamalıdır. 
İnsanlara bu özelliklerinden dolayı ön yargılı yaklaşıl-
mamalıdır.

  • İnsanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma gönül-
lü kuruluşlarca  yapılmaktadır. Kızılay, Yeşilay, LÖSEV, 
TEMA, ÇEKÜL bu kuruluşlardan bazılarıdır.

Notlarım
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5. 
GAZETE

İlgili kurumlarla yaptığı görüşme ve 
istişareler sonucunda, Sandıklı Beledi-
ye Başkanı Mustafa Çöl bir tır dolusu, 
akülü araç, manuel tekerlekli sandalye, 
çok amaçlı protatif engelli araçları, hasta 
yatakları gibi çok sayıda engelli araç ve 
gerecini engellilere kazandırmıştı. Zaman 
zaman bunların dağıtımını da Sandıklı 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkan-
lığı tarafından bizzat ihtiyaç sahibi en-
gellilere dağıtımını yapmıştı. Bugün yine 
Başkan Çöl iki engelli ailesinin yüzünü 
güldürdü.

Verilen gazete haberinde aşağıdaki du-
rumlardan hangisinin vurgulandığı söyle-
nebilir?

A) Sosyal yardımlaşmalarla toplumsal birlikte-
liğe katkı sağlanmaktadır.

B) Engelli vatandaşların devlet kurumlarına 
borçları fazladır.

C) Belediyeler amaçları dışında hareket et-
mektedirler.

D) İhtiyaç sahiplerine sadece belediyeler yar-
dım etmektedir.

6. İmece Usulü: Genellikle köylerde, köylünün 
işlerinde birbirlerine yardım etmesi şeklinde 
ortaya çıkmış bir uygulamadır. Böylece köy-
lünün tek başına yapamayacağı işler el birliği 
ile yapılmıştır.

Verilen bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İmece, dayanışmanın en iyi örneklerindendir.

B) Köylüler, işlerini yardımlaşarak yapmakta-
dırlar.

C) İnsanlar birleşerek zor işlerin üstesinden 
gelmektedirler.

D) El birliği ile yapılan işlerde maddi kazanç 
azalmaktadır.

7. I. Cinsiyet farkı gözetir.

 II. Din, dil, ırk ayrımı yapmaz.

 III. Ekonomik değerleri ön planda tutar.

Toplumsal birlikteliği oluşturmak isteyen 
bir kimse yukarıda verilenlerden hangileri-
ni uygular?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

8. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin 
oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, 
görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu 
ögelerin bir araya gelmesi kültürü oluşturur. 
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir un-
surdur.  Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir top-
lumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o 
toplumun millî kültürüdür. Millî kültür aynı za-
manda millî kimliği oluşturur. Kültür, millî birlik 
ve beraberliğe katkı sağlar.

Verilen bilgilere bakılarak kültürün toplum 
üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Farklı kültürlerin tanınması bozulmalara 
neden olur.

B) Toplumsal dayanışmanın sağlanmasında 
etkindir. 

C) Eski kuşakların aktardıklarına bağlı kalmak 
kültüre zarar verir.

D) Millî kültürü oluşturmak için aynı dili konuş-
maya gerek yoktur.
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3.

1. 
Toplumda engelli birey olmak çok zor. Çoğunlukla sorun yaşıyoruz. Ancak son yıllarda yapılan 
yatırımlar ve kampanyalar sayesinde artık sıkıntılarımız azaldı. Otobüsler artık engelli rampaları 
bulunduruyorlar. Kaldırımlar bizim rahat ilerleyebileceğimiz şekilde yapılıyor. Tabi hala eksiklikler 
ve aksaklıklar bulunuyor. Zamanla sorunların azalacağını düşünüyorum.

Paragraftaki bilgilere bakılarak toplumda özel gereksinime ihtiyacı olan bireyler ile ilgili aşağı-
daki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bazı sorunlar yaşamaktadırlar.

B) Toplum tarafından dışlanmışlardır.

C) Sorunları yavaş yavaş çözülmektedir.

D) Hayatlarını kolaylaştıran önlemler alınmaktadır.

2. Ben kâğıt ve plastik gibi 
çeşitli atıkları toplayarak 
geçimimi sağlıyorum. 
Ancak bazı insanlar benim 
gibi geçimini bu işten sağ-
layan kimselere ön yargılı 
yaklaşıyorlar.

Verilen anlatımda bu kişilere ön yargılı 
yaklaşılmasının temel nedeni hangi seçe-
nekte verilmiştir?

A) Cinsiyet farklılığı B) Kültürel farklılık

C) Ekonomik farklılık D) Dinî farklılıklar

3. I. Kilise, havra ve caminin aynı şehirde bulu-
nabilmesi,

 II. Her vatandaşa din ve vicdan özgürlüğü ta-
nınması,

 III. Herkesin aynı dine inanmasının sağlan-
maya çalışılması

Yukarıdaki numaralanmış uygulamalardan 
hangileri dinî değerlere saygı duyulduğu-
nu göstermektedir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.

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

4. 
Toplumsal birlik ve beraberlik için insanlar 
farklılıklara saygı duymalıdırlar.

Aşağıdakilerden hangisi farklılıklara saygı 
duyulduğunu gösteren bir örnek değildir?

A) Sosyal tesislerden zengin, fakir herkesin 
yararlanması

B) Devletin tüm vatandaşlarına etnik kökeni-
ne bakmaksızın hizmet etmesi

C) Farklı düşüncedeki insanlara saygı göste-
rilmesi

D) İnsanlara fiziki özelliklerine göre davranıl-
ması

Sosyal yardım kuruluşları,

  • Ayni (yakacak, gıda) 

  • Nakdî (para)

  • Eğitim

  • Sağlık

  • Barınma

  • Afet

gibi konularda yardımlar yapmaktadırlar.

Notlarım
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5. 
Uzaklarda bir köyde, kocası, çocuğu doğmadan ölmüş, tek başına yaşayan hamile bir kadın vardı. 
Kadın, kendisine arkadaş olması için dağda yaralı olarak bulduğu bir gelinciği evinde beslemeye 
başladı. Gelincik kadının yanından bir an bile ayrılmazdı. Her ne kadar vahşi bir hayvan olsa da, 
oldukça  uysallaşmıştı. Gelincik kadını çok sevmişti. Birkaç ay sonra, kadının çocuğu doğdu. Tek 
başına tüm zorluklara göğüs germek ve yavrusuna bakmak oldukça zordu. Günler geçti. Kadın bir 
gün birkaç dakikalığına da olsa evden ayrılmak ve yavrusunu evde bırakmak zorunda kaldı. Gelin-
cikle bebek evde yalnız kalmışlardı. Kadın, gelincik bebeğine zarar verir mi diye, aslında endişeliy-
di? Ama mecburdu. Aradan biraz zaman geçti ve anne eve geldi. Gelinciği ve kanlı ağzını gördü! 
Anne çıldırmışçasına gelinciğe saldırdı ve oracıkta öldürdü hayvanı. Tam o sırada içerdeki odadan 
bir bebek sesi duyuldu. Anne odaya yöneldi ve odada beşiği, beşiğin içindeki bebeği ve bebeğin 
yanında duran parçalanmış yılanı gördü. 

(Ken Blachard)

Verilen hikâye incelendiğinde ön yargıyla ilgili,

 I. Olayların gerçek yüzü öğrenilmeden hareket edilmemelidir.

 II. Tabiatında var olan özellikler hiçbir canlıda değişmez.

 III. Şüphe duyulan durumlar her zaman doğru sonuç ortaya koyar.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

6. 

Nakdî yardım 
(para)

Sağlık  
yardımı

Yakacak 
yardımı

Sosyal Yardım Kuruluşu

Verilen şemada sosyal yardımların hangi şe-
kilde yapıldığı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılamaz?

A) Muhtaç insanların ısınma problemleri çö-
zülmektedir.

B) İhtiyaç sahipleri maddi olarak yardım gör-
mektedir.

C) Yardımlar çeşitli alanlarda yapılmaktadır.

D) Herkes bu yardımları almaktadır.
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4.Sorumluluklarımın Çözümünü Biliyorum

1. Ahmet Bey rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesine gitmiştir. Böylece ----I  hakkını kullanmıştır. An-

cak tedavi sürecinde hasta haklarının ihlal edildiğini düşünmüş ve hasta haklarını kullanarak hastane 

başhekimliğine ----II  vermiştir. Hastane başhekimliği konuyu incelemiş, Ahmet Bey’in hasta olarak ----III  
yerine getirmediğini düşünerek olumsuz cevap vermiştir. Bunun üzerine Ahmet Bey, “https://hastahak-
lari.saglik.gov.tr” adresi üzerinden hastane ve başhekimlikten şikâyetçi olmuştur. Böylelikle konu ve 
şikâyet Sağlık Bakanlığına ulaşmış ve inceleme altına alınmıştır. 

Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

I II III
A) Sağlık Sözlü Sorumluluklarını

B) İnsan Hakları Dilekçe Görevlerini

C) Hastalık Sözlü Özgürlüklerini

D) Sağlık Dilekçe Sorumluluklarını

2. İnsan hakları içerisinde çocuk haklarına özel bir yer ayrılmıştır. Çocukların temel hak ve özgürlüklerini 
korumak ve kullanmalarını sağlamak için “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi” hazırlanmıştır. 
Uluslararası belgelerle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerimiz sadece yararlanılması gereken 
haklar değildir. Bu belgelerde sorumluluklarımız da vurgulanır. Hak ve özgürlüklerin korunduğu ve 
yaşatıldığı ülkelerde, yaşam kalitesi oldukça yüksektir. Haklarının ne olduğunu bilen bilinçli bireylerden 
oluşan toplumlarda karşılaşılabilecek sorunlar azalır.

Verilen bilgilerden aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Çocuk haklarının korunması amacıyla nasıl bir girişim olmuştur?

B) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde hangi konular yer alır?

C) Hak ve özgürlüklerin tam olarak kullanıldığı bir yerde yaşam standartları nasıldır?

D) Bilinçli bireyler karşılaştıkları sorunlarla ilgili hangi kuruma başvurur?

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir özgürlüğün kullanılmasında hata yapılmıştır?

A)
Otobüste müzik dinlemek 
için kulaklık kullanırım.

B) Arkadaşlarım beni sevi-
yorlarsa sözümü dinlemek 
zorundalar.

C)
Dersten sonra dinlenmek 
için teneffüse çıkmalıyım.

D) Sokağımızdaki çöpler top-
lanmıyor. Temiz bir çevrede 
yaşamak için şikâyet ettim.

Sorumluluk: Kişinin herhangi bir konuda ve durumda üzerine düşen görevlerdir.

Kanunlara uyma, oy verme, askere gitme, vergi verme önemli sorumluluklarımızdandır. Hak ve özgürlükler doğuştan gelir. Evrenseldir, 
devredilemez, hepsi bir bütündür, bazı durumlarda (Savaş, sıkı yönetim, doğal afet) kısıtlanabilir.

Notlarım
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4. 
Mine kendisi için bir ayakkabı almıştı. Eve 
geldiğinde kenarında ufak bir yırtık oldu-
ğunu gördü. Ertesi gün değiştirmek için 
mağazaya gitti. Ayakkabıyı değiştirmek 
istedi. Mağaza yetkilisi, faturayı isteyince 
Mine faturayı kaybettiğini söyledi. Bunun 
üzerine yetkili bu durumda ürünün değişti-
rilemeyeceğini söyledi.

Verilen anlatıma göre Mine’nin yaşadığı 
durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenirse doğru olur?

A) Sorumluluğunu yerine getirmediği için zor 
durumda kalmıştır.

B) Ayakkabıyı teslim etmek için satıcıyı zor-
lamalıdır.

C) Ayakkabıyı alırken iyi incelemediği için de-
ğiştirme hakkı yoktur.

D) Ayakkabıyı kendi parası ile yaptırıp kullan-
ması gerekir.

5. 

Melih

Ceren, sana haksızlık yapıldı-
ğında bu durumu düzeltmek 
için nasıl bir yol izlersin?

Ceren

?

Melih’in sorduğu soruya Ceren’in verdiği 
hangi cevap Ceren’in haklarının farkında 
olduğunu göstermektedir?

A) Haksızlığı görmezden gelirim.

B) Neden haksızlık yapıldığını öğrenir, hakkı-
mı ararım.

C) Haksızlık yapanların canını yakarım.

D) Bütün haklarımı başkasına devrederim.

6. 

Öğretmen
Ali

Çocuklar, bizim hak ve 
sorumluluklarımız bulun-
maktadır. Peki şimdi devlete 
karşı sorumluluklarımızı kim 
söyleyecek?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Ali Öğ-
retmen’in sorusunun cevabı olamaz?

A) Vergi vermek

B) Oy kullanmak

C) Kanunlara uymak

D) Seyahat etmek

7. Temel hak ve özgürlükler kavramı, diğer hak 
ve özgürlüklere “temel” oluşturur. Tüm insan-
lık için geçerli olan temel hak ve özgürlükler, 
tek tek kişilere tanınan hak ve özgürlüklerdir. 
Bireysel ya da topluca kullanılabilir ama kişinin 
hakkı başkasına devredilmez.

Buna göre,

H İnsan hakları evrensel özellik taşır.

s İnsan hakları bir bütündür.

l İnsan hakları devredilemez haklardır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) l ve s B) s ve l

C) l ve H D) H, s ve l
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1.UYGULAMA

A. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların “D” kutucuğuna “✓” işareti, yanlış olanların “Y” kutucuğu-
na “✗” işareti koyunuz.

D Y

1 İnsanlar rollerine uygun görevleri yerine getirirler.

2 İnsanların rolleri hayatları boyunca değişmez.

3 Doktor olan bir kimsenin aynı zamanda farklı rolleri bulunabilir.

4 Rollerimiz değişse de görevlerimiz aynı kalır.

5 Öğrencilik rolü, belli bir zaman sonra son bulabilir.

6 Din, dil, tarih, kültür bizi bir arada tutan unsurlardır.

7 Cumhuriyet Bayramı dinî bayramlarımız arasındadır.

8 Farklı dilleri konuşan insanlar bir arada yaşayamazlar.

9
Millî marşımız, bayrağımız milletimizi bir arada tutan en önemli etkenler-
dendir.

10 Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar bir arada yaşayabilirler.

11 Dini inancından dolayı insanlar kötü muamele görmemelidirler.

12 Ülkemize gelen yabancılara karşı ön yargılı olmalıyız.

13 Ülkemizdeki engelli bireyler için özel yaşam alanları oluşturulmalıdır.

14 Farklı kültüre sahip insanlar aynı bölgede yaşamamalıdır.

15 Yardıma muhtaç insanlara, yardım ederek onları rencide etmeliyiz.

16 Sosyal yardımlar sadece para ile yapılmalıdır.

17 Kızılay ve Yeşilay birer sosyal yardım kuruluşlardır.

18 Bir kişinin üzerine düşen görevlere özgürlük denir.

19 Haklarımızı istediğimiz yerde ve zamanda sınırsızca kullanabiliriz.

20 Ödevlerimizi zamanında yapmak bizim sorumluluğumuz olur.
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B. Aşağıdaki verilen kelimeleri boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.

dilLÖSEV ön yargılı sorumluluklarımız sınırlandırılamaz

görevleriolağanüstü hâl dini haklarımız rol

hoşgörüdeğişebilir doktor gönüllü mahkemeler

1. Bir kişinin ailede baba, hastanede doktor, futbol takımında oyuncu olması onun birden fazla 

 sahibi olduğunu gösterir.

2. Günümüzde birçok role sahip olan insanlar bu rollerin üzerine düşen  en  iyi şekilde 

yerine getirmelidirler.

3. İnsanların rolleri ve bu rollerle ilgili sorumluluklar zamanla .

4. Bazı rollerimiz zaman içerisinde değişerek, yeni kazandığımız bir rol onun yerini alabilir. Öğrenci olan 

bir kimse ileride  rolüne sahip olabilir.

5. Özgürlüklerimiz  durumunda sınırlandırılabilir.

6. Ülkemizde kilise ve camilerin bir arada bulunması  hoşgörümüzün kanıtı olmaktadır. 

7. Birlikte yaşayan insanların birbirleriyle anlaşabilmelerini sağlayan  toplumsal birlik-

teliği güçlendirir.

8. İnsanları din, dil, ırk, cinsiyet bakımından ayırmayan ülkelerde  ortamı oluşur.

9. Kendimizden farklı insanlara  yaklaşmamalıyız.

10. Lösemili çocuklar için çeşitli kampanyalar düzenleyen toplumsal yardım kuruluşu  ’dir.

11. Sosyal yardım kuruluşlarındaki insanlar  olarak çalışmaktadırlar.

12. Kanunlara uymak en önemli  içerisinde yer alır.

13. Yaşadığımız sorunları  çerçevesinde çözmeliyiz.

14. Yaşama hakkımız en temel hakkımızdır ve hiçbir şekilde .

15. Haklarımız çiğnendiğinde  aracılığı ile kanuni yollardan hakkımızı arayabiliriz.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. 
Gazete Haberi

Gelişen ve değişen dünyada kadın ve erkek rolleri artık değişmeye başladı. Eskiden kadınların işi 
olarak görülen birçok iş artık erkekler tarafından yapılmakta. Örneğin, yemek ve temizlik yapma 
işleri kadınlara yüklenmiş işler olarak görülmekte iken artık erkeklerinde bu işleri yaptıklarını gö-
rebiliyoruz. Erkeklerin, kadınların rollerini üstlenmeye başlamaları özellikle kadınların iş hayatına 
girmeleri ile gerçekleşmiştir. Kadınların çalışma hayatında çeşitli roller üstlenmeleri erkeklerin de 
kadın rolü olarak bilinen, bazı rolleri üzerine almaları ile sonuçlanmıştır.

Gazete haberine göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Değişen şartlar rollerin de değişmesine sebep olmuştur.

B) Kadınların çalışmaya başlaması erkeklerin bazı işleri üstlenmesine sebep olmuştur.

C) Kadın ve erkek rolleri birbirinin yerini almaya başlamıştır.

D) Erkekler, kadınların rollerini kadınlardan daha iyi yapmaktadırlar.

2. Ülkemizde yaşayan, başta gençler olmak 
üzere tüm halkı alkol, sigara, uyuşturucu, ku-
mar gibi kötü alışkanlıklardan koruyan, kurta-
ran ve bunlara karşı eğiten bir kurumdur. Bu 
kötü alışkanlıklarla mücadele eden herkese 
yardımcı olmaktadır. Okullarda kurulan kulüp-
ler ile de faaliyetlerini sürdürür. Bu kuruma gö-
nüllü ve devletin refahı için çalışmak isteyen 
herkes başvurabilir.

Bir sosyal yardım kuruluş olan Yeşilay 
hakkında verilen bilgilere bakılarak bu 
kurum hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Yeşilay’a katılmak için gönüllü olmak gerekir.

B) Kötü alışkanlıklarla mücadele eden tek ku-
ruluştur.

C) İnsanların sağlıklı hayat sürmelerini hedef-
lemektedir.

D) Önemli sosyal yardım kuruluşları arasında 
yer almaktadır.

3. 

Arda

Neden ona kötü davranıyorsun?

Ece

Onun milleti bizden farklı, ara-
mızda istemiyorum onu.

Arda

Milletinin farklı olması aramızda 
olmasına engel değil. O da bizim 
gibi insan çünkü.

Verilen diyalogdan, toplumsal uyumu dü-
şünerek çıkarabileceğimiz en doğru sonuç 
hangi seçenekte verilmiştir?

A) İnsanlar arasında ırk, renk, mezhep ayrımı 
yapılmamalıdır.

B) Aynı renkten olan insanlar beraber yaşa-
malıdırlar.

C) Aramızdaki farklı renkteki insanlar ilişkileri-
mizi bozabilir.

D) İnsanların kendi milletleri ile yaşamaları 
gerekir.
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4. 

 Merve

Hava soğuk olduğu için dışarı 
çıkamadım. Arkadaşımı çağırarak 
onunla evde ip atladık. Alt kattaki 
komşumuz gürültü yaptığımız için 
bizi uyararak, evde ip atlayama-
yacağımızı söyledi.

Paragraftaki bilgilere göre, Merve’nin ya-
şadığı durum ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Merve ve arkadaşının evde oyun oynama 
hakkı kısıtlanmıştır.

B) Komşularının yaptığı uyarı doğru değildir.

C) Merve evde istediği gibi davranma hakkını 
kullanmıştır.

D) Merve ve arkadaşı komşularının haklarına 
saygılı davranmamışlardır.

5. Bora Bey’in kasabasından geçen akarsuya 
fabrika atıkları karışmaktadır. Bu akarsu ke-
narında oynayan çocukların ve nehirden su 
içen hayvanların hastalandığını gören Bora 
Bey, ilgili kurumlara bu durumu şikâyet etme-
ye karar vermiştir.

Anlatılanlara bakarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Fabrika atıklarının doğal çevreye zarar 
verdiğine

B) Bora Bey’in vatandaşlık görevini yerine ge-
tirdiğine

C) Fabrikanın çevreye verdiği zarardan dolayı 
kapatıldığına

D) Bora Bey’in çevreye duyarlı bir insan oldu-
ğuna

6. 

? ? ?

Sorumluluklarımız

Verilen tablodaki boş bırakılan kutucuklara 
aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilemez?

A) Spor salonuna üye olmak

B) Devlet malını korumak

C) Derslere zamanında katılmak

D) Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak.

7. İnsanların zaman içinde yaşadıkları rol de-
ğişimlerine aşağıdakilerden hangisi örnek 
gösterilemez?

A) Üniversiteden mezun olan Murat’ın doktor 
olması

B) Pelin’in annesinin yeni bir bebek dünyaya 
getirmesi

C) Çalışırken rahatsızlanan Cenk Bey’in izin 
alarak istirahat etmesi

D) Ece’nin 6-A sınıfında başkan seçilmesi

8.       • Temel hak ve özgürlüklerin bilincindedir.
  • Karşılaştığı sorunları hukuk kurallarına 

uyarak çözmeye çalışır.
  • Bilgi edinme hakkının farkındadır ve bu 

hakkını kullanır.
  • Sorunların çözümü için yetkili birimlere di-

lekçe ile başvurur.

Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine 
aittir?

A) Tüketicilerin haklarına

B) Kanunlara uymanın getirilerine

C) Etkin ve sosyal vatandaşın özelliklerine

D) Dilekçe hakkının kullanımına


