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Aileniz	ve	okulunuzdaki	rolleriniz	ve	sorumluluklarınızdan	bazılarını	aşağıdaki	tabloya	yazınız.

ETKİNLİK - 4 

Rolüm Sorumluluklarım

Ev

Okul

ETKİNLİK - 5 

1 Bir işte veya ortamda bir kimsenin üzerine düşen göreve ……………………………….. denir.

2 Sahip olduğumuz rollerin gerektirdiği işleri yerine getirmeye ……………………………………. denir.

3 Bazı roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan yetenek gerektirmeyen ………………………………… sahip oldu-
ğumuz rollerdir.

4 Sahip olduğumuz mesleğin gerektirdiği davranışlara ...................................................... denir. 

5 Evlilik ve kan bağına dayanan, genelde anne, baba ve çocuklardan oluşan içinde bulunduğumuz ilk grup ve aynı 
zamanda ilk sosyal kuruma ................................... denir.

6 Bazı roller isteyerek, çalışarak ……………………………………. sahip olduğumuz rollerdir.

7 Hukukun çizdiği kanunlar çerçevesinde bize tanınan yetkilere ……………………… denir.

Sonradan Doğuştan

Rol

Mesleki rol

Sorumluluk

Aile

Hak

Aşağıda	verilen	cümlelerdeki	boşluklara	yukarıdaki	kelimelerden	uygun	olanlarını	yazınız.	

A

C

B

D
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1.	 Aşağıda	 verilen	 rol	 -	 sorumluluk	 eşleştirmelerinden	
hangisi	yanlıştır?

Rol Sorumluluk

A) Polis Suçluları yakalamak

B) Öğrenci Verilen ödevleri yapmak

C) İtfaiyeci Yangınları söndürmek

D) Hasta bakıcı Hastaları muayene etmek

2.	

Sosyal rollerimiz zaman içinde 
değişebilir.

Fatma

Sosyal roller, kişilere bazı sorum-
luluklar yükleyebilir.

Berkan

Kardeşlik, ablalık gibi doğuştan 
kazanılan roller daha önemlidir.

Nisan

Toplumdaki her bireyin en az bir 
rolü bulunur.

Furkan

Bu	öğrencilerden	 hangisi	 sosyal	 rollerle	 ilgili	 olarak	
yanlış	bilgi	vermiştir?

A) Fatma     B) Berkan

C) Nisan    D) Furkan

3.	 Merhaba Ben Basri. Bir lokantada çalışıyorum. Lokanta-

nın günlük yemek yapma işleri benim sorumluluğumdadır. 

İlerleyen zamanlarda iş yerinde tanıştığım bir hanım efen-

di ile evlendim. Mutlu bir aile hayatımız var. Geçenlerde 

bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. Akrabalarımız çocuk 

ziyaretine gelerek mutluluğumuzu paylaştı.

Bu	açıklamaya	göre	Basri	Bey’in,

 I. Müşteri,

 II. Aşçı,

 III. Baba,

 IV. Eş

rollerinden	hangilerini	üstlendiği	söylenebilir?

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

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

4.	 Bireyler içinde bulundukları toplum içerisinde birçok rol 

edinebilirler. Bu roller elde ediliş biçimine göre iki gruba 

ayrılır. Bazı roller bireylerin doğdukları andan itibaren bu-

lundukları konum itibarıyla bir çaba göstermeden edindik-

leri rollerdir. Bazı roller ise sonradan ilgi ve yetenekler doğ-

rultusunda çalışarak, uğraş vererek sahip olunan rollerdir.

Buna	göre	aşağıda	verilen	örneklerdeki	rollerden	han-
gisi	elde	ediliş	şekline	göre	diğerlerinden	farklıdır?

A) Eda’nın yetenek sınavını kazanarak Güzel Sanatlar 

Okulu’na kayıt olması

B) Mehmet’in kısa zaman önce dayı olması

C) Ferhat’ın bir mağazada satış danışmanı olması

D) Zeynep’in okul temsilciliği seçimlerini kazanması

6.1.1:. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
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5.	 • Sorumluluk bilinci gelişir.

• Empati yeteneği gelişir.

• Topluma ve çevresine karşı duyarlı olur.

• Başka roller edinmeye istekli olur.

• Farklı rollere karşı önyargılı olur.

Verilen	unsurlardan	kaç	tanesi	sosyal	rolleri	benimse-
yen	ve	görevlerini	yerine	getiren	bireylerin	özellikleri	
arasında	yer	alır?

A) 2  B) 3  C) 4  D) 5

6.	 • Öğretmen Ali Bey’in okul müdürlüğüne yükselmesi

 • Ahmet Bey’in torununun dünyaya gelmesiyle dede ol-

ması

 • Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir’in takım kaptanlığı 

yapması

Buna	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	söylenebilir?

A) Bütün rollerin sorumluluğu aynıdır.

B) Aynı grup ya da kurumda zaman içinde farklı rollere 

sahip olunabilir.

C) Rol ve sorumlulukların tamamı sonradan kazanılır.

D) Birey farklı gruplarda aynı rollere sahip olabilir.

7.	 • Eğitim fakültesinde okurken,

 • Bir markette alışveriş yaparken,

 • Trafikte araç kullanırken,

 •  Sınıfta ders anlatırken

Bu	 faaliyetlerde	 bulunan	 bir	 kişi	 aşağıdaki	 rollerden	
hangilerini	üstlenir?

A) Mühendis - Müşteri - Öğretmen - Yaya

B) Öğretmen - Müdür - Müşteri - Yaya

C) Yolcu - Öğrenci - Mimar - Müşteri

D) Öğrenci - Müşteri - Şoför - Öğretmen

8.	 SERDAR

5 yaşındayım. Ailemizin ortanca çocuğuyum. Anaokulu-
na gidiyorum. Kardeşimle ve abimle oyun oynamayı çok 
seviyorum. Daha şimdiden ailemde kardeş, abi, evlat 
gibi rollerim var.

13 yaşındayım. 7. Sınıfa gidiyorum. Okulda sınıf başkanlı-
ğı rolümün yanında yatılı olarak kaldığımız yurt başkanlığı 
rolümde var. Ayrıca halkoyunları ekibinin üyesiyim.

26 yaşındayım. Eğitimimi tamamladım. Artık bir mimarım. 
Ayrıca kick boks kulübüne de üye oldum. Hobi olarak kick 
boks sporuyla ilgileniyorum.

Bu	bilgilere	göre	Serdar	ile	ilgili;

 I. Yaşı ilerledikçe rolleri değişmiştir.

 II. Doğuştan ve sonradan kazandığı rolleri vardır.

 III. En önemli rolü mimarlık rolüdür.

yargılarından	hangileri	söylenebilir?

A) Yalnız I    B) I ve II

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

9.	 Rollerle	ilgili	aşağıda	verilenlerden	hangisi	yanlıştır?

A) Aynı grupta bulunan kişilerin rolleri de her zaman aynı 

olur. 

B) Sahip olunan roller zamanla terkedilebilir.

C) Kişiye göre rollerin önemi de değişebilir.

D) Aynı anda birden çok role sahip olunabilir.

Ad Soyad :

:
Optik No

592
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BİZİ	“BİZ”	YAPANLAR

Toplum
Bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan sosyal 

yapıya toplum denir. Toplum, insanların 

bir kültür ve kimlik etrafında toplanmasıyla 

oluşur.

Toplumsal	Birliktelik
Toplumun ortak değerlerde birleşmesi

ve birlikte hareket etmesine	toplumsal	bir-
liktelik	denir. Toplumsal birlik ve beraberli-
ğin sağlanmasında ve millet olma bilincinin 
oluşmasında kültürümüz oldukça etkilidir. 

Örneğin Türk halkı, Çanakkale Savaşı’nda, 
Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz gece-

sinde millî birlik ve beraberlik içinde hareket 
etmiştir.

Millet: Birbirlerine ortak bağlarla bağlanmış insan topluluğudur.

Kültür Nedir?
İnsanlığın ortaya koyduğu, 

geçmişten geleceğe taşıdığı, 
maddi ve manevi değerler 

bütünüdür.

Millî Kültür Nedir?
Bir toplumu diğer toplumlardan 

ayıran değerler bütünü ve yaşam 
biçimidir.

Kültürümüzü	Oluşturan	Unsurlar

Maddi	Unsurlar Manevi	Unsurlar

– Coğrafi Konum – Tarih

– Simgeler – Dil

– İklim – Din ve inançlar

– Kıyafetler – Örf, adet ve gelenekler

– Mimari eserler – Atasözleri - deyimler

– Yemekler – Türküler - ninniler

6.1.2: Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

NOT
Milleti Oluşturan Değerler

• Vatan birliği
• Kültür birliği
• Tarih birliği
• Dil birliği

KULAĞIMIZA	KÜPE
OLSUN!

DİKKAT
Millî kültür toplulukları millet 
yapar.

!

UNUTMAYALIM
Kültürel ögeler toplumsal 
birlikteliğin kalıcı olmasında 
etkilidir.

UNUTMAYALIM
Kültürün maddi ve manevi 
ögeleri arasında devamlı bir 
etkileşim vardır.
Birinde meydana gelen 
değişim diğerlerinide etkiler.

UNUTMAYALIM
Kültür, doğal çevreden 
etkilenir. Örneğin, Akdeniz 
ikliminde yaşayan 
insanların kültürü ile 
Karadeniz ikliminde 
yaşayan insanların kültürü 
birbirinden farklıdır.
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MİLLİ	KÜLTÜRÜN	ÖZELLİKLERİ

Milli kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliktir.

Milli kültür, toplumun birlik beraberliğini artırır.

Milli kültür, toplumun varlığı ve devamı için önemli bir unsurdur.

Milli kültür, yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılır.

Milli kültürde zamanla değişiklik olabilir.

DİL

Dil, bir milletin yaşayışına dair her türlü maddi ve manevi değerleri yansıtır. Şiir, türkü, mani, ninni, 

destan gibi kültürel değerler dil ile oluşturulur ve sonraki nesillere dil ile aktarılır.

Bir milletin dili bozulursa kültürü de zarar görür. Düşünce dünyasında, sanat ve edebiyatında 

sıkıntılar ortaya çıkar. Son dönemde yabancı kelimelerin dilimize girmesi, iş yeri tabelalarında 

yabancı kelimelerin kullanılması, televizyon, internet ve sosyal medya gibi ortamlarda Türkçemi-

zin yanlış kullanılması dilimize zarar vermektedir. Bu nedenle dilimizi koruyup gelecek kuşaklara 

aktarmak bizim en önemli görevlerimizden biridir.

TARİH

Bir milletin ortak geçmişi, o milletin tarihi-

ni oluşturur. Tarihimiz sayesinde, atala-

rımızın yaptığı kahramanlıkları öğreniriz 

ve bu kahramanlıklar bize güç verir. Aynı 

zamanda geçmişte yapılan hatalardan 

da ders çıkararak gelecekte aynı hatala-

rı yapmamayı öğreniriz. Geçmişimizden 

güç alıp hatalardan ders çıkarmak için 

tarihimizi doğru bir şekilde öğrenmeli ve 

gelecek kuşaklara aktarmalıyız.

DİN

Din, insanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını şekillendirir. İnsanlar inan-

dıkları dinin gereklerini yerine getirmek ister. Bu nedenle insanlara inandığı dinin gereklerini yeri-

ne getirebilme fırsatı verilmelidir. Çünkü toplumsal birlikteliğin oluşması için insanların dinî inanç-

larına saygı göstermek gerekir.

  NOTLARIMM

DİKKAT
Millî kültürün en önemli 
ögesi dildir.

!

DİKKAT
Dilimizi zenginleştirmek, 

yabancı kelimelerden 

arındırmak ve bilim dili 

haline getirmek amacıyla 

Atatürk tarafından 1932 

yılında Türk Dil Kurumu 

kurulmuştur.

!

DİKKAT
Tarih, bir milletin nereden 
nereye gittiğini gösteren bir 
aynadır.

!

DİKKAT
Türk tarihini başlangıcından 
itibaren iyi bir şekilde 
araştırmak, kültür ve 
medeniyete yaptığı katkıları 
ortaya koymak amacıyla 
1931 tarihinde Atatürk 
tarafından Türk Tarih 
Kurumu kurulmuştur.

!
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Millî maçlar

Türküler

Sosyal medya

1

2

3

Türk bayrağı

Halk oyunları

Tarihi eserler

4

5

6

7

8

9

Ebru sanatı

Cadılar bayramı

Yabancı kelimeler

10

11

12

Yöresel kıyafetler

Yemekler

Atasözleri

Aşağıda	bazı	kavramlar	verilmiştir.	Buna	göre	kültür	ögelerimiz	kutusuna	girmesi	gereken	kavramları	başlarındaki	nu-
maralarını	yazarak	belirtiniz.

ETKİNLİK - 1 

Kültür	ögelerimiz
kutusunda	yer	alanlar:

“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”

Mustafa Kemal Atatürk

Bu	cümle	ile	anlatılmak	istenen	düşünce	nedir?	Yazınız.

ETKİNLİK - 2 
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ETKİNLİK - 3 

Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanlar	için	“D”	yi,	yanlış	olanlar	için “Y” yi	işaretleyiniz.	

CÜMLELER YD

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

Ülkemiz kültürel unsurlar bakımından zengindir.

Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğrenmesine ve millî bilincin oluşmasına katkı sağlar.

Güçlü kültür yapısına sahip devletler için dildeki yabancı kelimeler bir zenginliktir.

Dil, kültürel öğelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. 

Kültür, içinde bulunduğumuz toplumun kimliğini oluşturur.

Sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılması kültürel değerlerimizin bozulmasına neden olmuştur.

Her toplum kendi kültürünü korumaya önem göstermelidir.

Toplumsal birlikteliğin oluşması için tüm insanlar aynı dine sahip olmalıdır.

Tarih, bir milletin ortak geçmişidir. Kültür, tarihsel bir süreç içerisinde oluşur.

Bir milletin kültürel gelişimini etkileyen tek unsur dildir.

ETKİNLİK - 4 

Aşağıda	verilen	bilgilerin	doğru	olabilmesi	için	belirtilen	kavramlardan	birini	daire	içerisine	alınız.

CÜMLELER

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

11

9

Türk kültürüne yakın kültüre sahip devletler arasında İspanya/	Azerbaycan yer almaktadır.

Bir milletin kendine ait kültürüne evrensel/	milli	kültür	denir.

Atatürk, Türkçenin korunması amacı ile Türk Tarih/	Dil	Kurumunu	kurmuştur.

Mantı/	Pizza Türk kültürüne ait bir yemektir.

Atatürk tarihimizin doğru bir şekilde araştırılması için	Türk	Tarih/ Dil Kurumunu kurmuştur.

Kültürün temel aktarma aracı medyadır/	dildir.

Salsa/	Horon Türk kültürüne ait bir dans türüdür.

Elektro gitar/	Saz	Türk kültürüne ait bir çalgı aletidir.

Kültür	bütünleştiricidir/	ayrıştırıcıdır.

Jazz/	Türkü Türk kültürüne ait bir müzik türüdür.

Kültürün oluşumu	kısa/	uzun bir süreç gerektirir.

Cirit/	Golf	Türk kültürüne ait bir spordur.
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ETKİNLİK - 5 

Aşağıda	bazı	kültürel	unsurlarımız	ve	örnek	olaylar	verilmiştir.	Bu	örneklerin	başındaki	numarayı	unsurların	altındaki	boş-
luğa	yazarak	eleştiriniz.

1

5

2

3

4

6

Karabük iline bağlı olan Safranbolu Evleri fotoğrafçılar tarafından en çok ziyaret edilen yerler arasındadır.

Gaziantep mutfağı UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından koruma altında alınmıştır.

Ahmet, Peygamber Efendimizin “Güler yüzlülük kini giderir.” hadisinin etkisiyle toplumdaki insanlara güler yüzlü yak-
laşım göstermektedir.

Türkçeyi öğrenmek isteyen Danimarkalı bir kişi Türkiye’ye gelmiş fakat farklı bölgeleri gezdiğinde şivenin değiştiğini fark 
etmiştir. Bu durum onun Türkçeyi öğrenmesini zorlaştırmıştır.

Hilal Öğretmen öğrencileriyle birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret etmiş ve öğrencilerine Çanakkale Savaşı 
hakkında bilgiler vermiştir.

Askere gidecek olan Mehmet’in babası evin önüne büyük bir bayrak asmıştır.

DİN DİL TARİH MİMARİ YEMEK GELENEK

ETKİNLİK - 6 

Aşağıda	verilen	afiş	ile	ilgili	yorumlarınızı	yan	tarafta	bulunan	boşluğa	yazınız.

.................... .................... .................... .................... .................... ....................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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1.	 Elif eyledik ötürü, pazar eyledik götürü.!

Yaratılanı hoş görürüz, Yaradandan ötürü.!

Yunus	Emre’nin	bu	sözü	toplumsal	birlikteliğin	oluş-
masında	 aşağıdakilerden	 hangisinin	 önemini	 ortaya	
koyar?

A) Tarih    B) Dil

C) Gelenekler    D) Din

2.	 Her milletin ortak bir kültürü vardır. Ortak kültürü oluşturan 

bu unsurlar dil ve tarih başta olmak üzere gelenek, göre-

neklerimiz ve bayrağımız gibi değerlerdir.

Bir	milletin	ortak	kültürünü	koruması	ve	ona	sahip	çık-
ması	aşağıdakilerden	hangisine	katkı	sağlamaz?

A) Millî birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine

B) Vatandaşlık duygusunun gelişmesine

C) Kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasına

D) Milletimizi diğer milletlerden üstün tutmaya

3.	
Kültürümüzü	Oluşturan	Unsurlar

1.  Bayramlar
Milletimize ait önemli olayları ve 
tarihleri çoşku içinde kutladığımız 
anlardır.

2. ?

Destanlar, türküler, hikayeler, ma-
sallar, ninniler gibi yazılı ve yazısız 
ögeleri kuşaktan kuşağa aktaran 
en önemli taşıyıcıdır.

3. ?
İnsanlara iyiyi, doğruyu, dayanış-
mayı ve yardımlaşmayı öğütleyen 
bir değerler sistemidir.

4. ?

Milletimizin geçmişte yaşadığı iyi 
ya da kötü bir olayları unutmama-
lı ve bu olaylardan gerekli dersleri 
çıkarmalıyız.

Bu	tabloda	“?”	işareti	ile	belirtilen	yerlere	sırasıyla	aşa-
ğıdakilerden	hangileri	yazılmalıdır?

A) Tarih - Din - Dil   B) Din - Tarih - Dil

C) Dil - Din - Tarih   D) Dil - Tarih - Din

4.	 Son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik gelişme ve deği-
şimler toplumlarda sosyal bir değişim yaratmıştır. İnsanlar 
arasındaki sosyal ilişkiler zayıflamış, toplumu bir arada 
tutan ortak kültürel değerler unutulmaya yüz tutmuştur. 
Bu değerlerin unutulmaya yüz tutması insanları bir arada 
tutan ortak bağların zayıflamasına neden olmuştur. Bu ne-
denle (…)

Paragrafta	boş	bırakılan	yer	(...)	aşağıdaki	ifadelerden	
hangisiyle	tamamlanırsa	anlam	bütünlüğü	sağlanmış	
olur?
A) Eskiyen kültürel ögeleri değiştirerek yeni bir kültür oluş-

turmalıyız.

B) Millî ve tarihi bağlarımızı güçlendirerek toplumsal birlik-
teliğimizin sürekliliğini sağlamalıyız.

C) Toplumsal baskı uygulayarak değişimin karşısında 
durmalıyız.

D) Olayları akışına bırakarak oluşan yeni düzene ayak 
uydurmalıyız.

5.	

•  Askere gidecek gençlere askere uğurlama törenlerinin 
yapılması

•  Evlenecek çiftlere düğünde takılar takılması

•  Bayram namazlarında cami avlusunda topluca bay-
ramlaşmaların yapılması

•  Ev sahipleri tarafından misafirlere ikramlarda bulunul-
ması

Bu	örnekler	aşağıdaki	millî	kültür	ögelerimizden	han-
gisiyle	ilgilidir?

A) Tarih B) Gelenek ve görenekler

C) Dil D) Yemekler

6.	 Aşağıdaki	örneklerin	hangisinde	bireylerin	faaliyetleri	
kültürümüzün	gelecek	kuşaklara	aktarılmasına	hizmet	
etmez?
A) Mehmet Bey’in Ramazan Bayramı’nda çocuklara harç-

lık ve şeker vermesi

B) Ahmet’in okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte bir lokantada 
pizza yemesi

C) Gizem’in ebru sanatını öğrenmek için ebru kursuna 
yazılması

D) Merve’nin okul çıkışı İstiklal Marşı törenlerinde saygı 
duruşunda bulunması

2
6.1.2: Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 

oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
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7.	 • Berkay’ın babası Berkay’a aç kalan sokak hayvanla-

rını beslersek çok sevap kazanacağını ancak onlara 

eziyet etmenin ise günah olduğunu söylemiştir.

 • Zeynep’in annesi Zeynep’e atalarımızın yaptığı savaş-

larda insanların omuz omuza vererek savaştığını ve 

vatan için canlarını vermekten çekinmediklerini vurgu-

lamıştır.

 • Ali Öğretmen öğrencilerine milletimizin yaşanmışlıkla-

rını anlatan türküler, maniler, masallar, ninniler, des-

tanlar ve hikayelerin gelecek kuşaklara aktarmanın en 

önemli aracın dil olduğunu söylemiştir.

Bu	örneklerde	kültürümüzü	oluşturan,

 I. Tarih,

 II. Gelenek ve görenek,

 III. Yabancı dil,

 IV. Din

ögelerinden	hangilerine	değinilmiştir?

A) I ve III    B) II ve III

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

8.	

Büyük
HUN

İmparatorluğu
M.Ö.	200-45

GÖKTÜRK
İmparatorluğu

M.Ö.	552-582

AVAR
İmparatorluğu

M.S.	582-803

UYGUR
Devleti

M.S.	744-840

KARAHANLI
Devleti

M.S.	840-1042

GAZNELİLER
Devleti

M.S.	842-1167

Büyük	

SELÇUKLU

Devleti
M.S.	1037-1194

Büyük	OSMANLI

İmparatorluğu

M.S.	1909-1922

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

M.S.	1923	-	•

Millet	olarak	tarihimizi	bilmemiz	ve	geçmişten	ders	çı-
karmamız;

 I. Olayları neden ve sonuçlarıyla birlikte görmemiz,

 II. Birlikteliğimizi bozacak unsurlara itibar etmememiz,

 III. Güncel olayların sonuçlarını öngörmemiz

hangileri	açısından	bizlere	katkı	sağlar?

A) Yalnız II    B) I ve II

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

9.	  

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Hamzalı Köyü’nde 

köy halkı köydeki bir çok işi imece usulüyle yapıyor. Şubat, 

mart aylarında başlayan ekim-biçim işleri için komşular bir 

araya gelerek. Bir gün bir ailenin işleri ertesi gün başka bir 

ailenin işleri çabucak hallediliyor. Çoğunluğu kadınlardan 

oluşan bu usulle herkes sırası geldiğinde başkasına yardı-

ma gidiyor ve başkasından yardım alıyor. Patates, mısır, 

fındık, çay gibi ürünlerin hem ekim hem de hasat zamanı 

el birliğiyle yapılan bu işler köylülerin yorulmadan işlerini 

yürütmesini sağlıyor.

Köylülerin	 bu	 davranışı	 aşağıdakilerden	 hangisine	
katkı	sağlamaz?

A) Kültürel değerlerimizi yaşatmaya 

B) Toplumsal birliktelik ve kaynaşmaya

C) Gelenek ve göreneklerimizin devamlılığını sağlamaya

D) Kültürel özelliklerimizin değişimine

Ad Soyad :

:
Optik No

593
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ÖN	YARGILARIMIZI	KIRIYORUM

İnsanlar, sosyal bir varlık olmalarından dolayı sürekli birbirleriyle etkileşim halindedir. Toplumda 
farklı özelliklere sahip bireyler yer almaktadır. Farklılıklara saygı göstermek, toplumla uyum içinde 
yaşamanın en önemli kurallarından biridir. Ancak farklı kişi veya gruplara karşı zaman zaman 
rastlanabilen bazı kalıp yargı ve ön yargılar toplumun uyum içinde yaşamasının önünde engel 
oluşturabilmektedir.

KALIP	YARGI
Kalıp yargı, bir topluluğun bütün üyelerine yönelik abartılan, genelleştirilen olumlu veya olumsuz 

değerlendirmelere denir.

Kalp	Yargıların	Özellikleri

Başkalarından, 
medya organların-
dan ve çevreden 

öğrenilmiş olabilir.

Cinsiyet, dinî 
inanç ve etnik 

köken gibi farklı 
şekillerde ortaya 

çıkabilir.

Zamanla oluşur
ve yaygınlaşır. 

Değişmesi zordur.

Hiçbir zaman 
kesinlik içerme-

mektedir ve  
bilimsel geçerliliği 

de yoktur.

Kalıp	Yargı	Örnekleri

2

3

4

1
Kadınlar futbol oynayamaz.

En zor ders matematiktir.

Pahalı ürünler kalitelidir.

Göçmenler, uyumsuz ve zararlı insanlardır.
 

  NOTLARIMM

 6.1.3.: Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön 
yargıları sorgular.

NOT
İnsanlar, doğuştan farklı 
özelliklerle yaratılmıştır. 
Kısa boylu, uzun boylu; 
kilolu, zayıf; siyah tenli, 

beyaz tenli gibi. Bir insan 
hangi özelliğe sahip olursa 

olsun her insanın saygı 
değer bir varlık olduğu asla 

unutulmamalıdır.

NOT
Birleşmiş Milletler 21 

Mart’ı “Uluslararası Irk 
Ayrımcılığıyla Mücadele 

Günü” olarak kabul etmiştir.

DİKKAT
Osmanlı Devleti, fethettiği 
topraklarda insanlar 
arasında ayrımcılık 
yapmadan hoşgörü 
politikası uygulamıştır.

!

Ayrımcılık	: Bir devletin veya 
toplumun bazı üyelerinin, 
diğer insanlara sağlanan 
belli hak ve özgürlüklerden 
yoksun bırakılmasıdır.

     KAVRAMLAR
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ÖN	YARGI
Bir kimse veya bir olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen olumlu veya olumsuz tutumlara 

ön	yargı	adı verilir. Ön yargılar, insanların duygu, düşünce ve tutumlarından, bencilce davranma-

larından ve peşin hükümlü olmalarından kaynaklanmaktadır.

Ön	yargının	Sebepleri
   1. Bir çevreye ve yaşantıya bağlı engellemeler

   2. Güvensizlik, huzursuzluk ve kaygı durumları

   3. Sosyokültürel faktörler

   4. Kalıp yargılar

   5. Sınıflandırma

   6. Empati kurmamak

   7. Farklılıklara saygılı olmamak

   8. Karşımızdakini yeterince tanımamak
Ön	Yargı	Örnekleri

2

3

4

1
Bu maçı bizim takımın kazanması imkansız.

Ali’nin parasını kesin o çalmıştır.

Bu çocuk kısa boylu ne anlarmış basketbol oynamaktan.

Şuna baksana elbiseleri kirli ve yırtık kesin kötü biridir.

Ön	Yargının	Zararları

1 Toplumda ayrışma ve çatışma artar.

2 İnsanlar arasındaki güven duygusu azalır.

3 Kişiye ve karşısındakine zarar verir.

4 İftiraya neden olur.

5 Toplumsal baskılara yol açar.

Ön	Yargılar	Nasıl	Kırılır?

1 2 3 4

İnsanları
farklılıklarıyla 

kabul
etmeliyiz.

Farklılıklara 
karşı saygılı 
ve hoşgörülü 

olmalıyız.

Yeterli
bilgi sahibi 

olmadan insanlar 
hakkında 
yorumlar 

yapmamalıyız.

İnsanlarla 
empati 
kurarak 
onları 

anlamalıyız.

  NOTLARIMM

NOT
Ön yargıların olmadığı bir 
toplumda insanlar uyum 

içinde yaşarlar, birbirlerine 
karşı sevgi ve saygı içinde 

hareket ederler.

NOT
Farklılıklarımız 

birbirimizi tamamlayan 
zenginliklerimizdir. Bu 
zenginliği korumanın 

yolu ön yargı, kalıp yargı 
ve ayrımcılığa karşı 

çıkıp farklılıklara saygı 
göstermektir.

UNUTMAYALIM
Toplumda bağımsız 
yaşayabilmek için bir 
takım özel önlemlere ve 
desteğe sahip bireylere 
özel gereksinimli bireyler 
denmektedir. Toplumda bu 
bireylere karşı ön yargılar 
görülebilmektedir.

BİLGİ KUTUSU
Ön yargı çeşitleri
1. Din ve mezhep ayrımı
2. Cinsiyet ayrımı
3. Irk ayrımı
4. Fiziksel ayrımlar
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Aşağıdaki	ön	yargı	çeşitlerini	uygun	olan	cümleler	ile	eşleştiriniz.

Ayşe’nin köyden gelen sınıf arkadaşı için “Zaten köylüler hiçbir şeyden anlamaz.” demesi Cinsiyet Ayrımı

Ahmet’in siyahi bir insan gördüğünde onunla alay etmesi Din Ayrımı

Patron Ali Bey’in şirketinde yalnızca erkek mühendisleri çalıştırması

Joon’un Müslümanların bencil olduğunu düşünmesi

Meslek Ayrımı

Fiziksel Ayrım

İpek’in gözlüklü olması sebebiyle çalışkan olduğunun düşünülmesi 

Futbol oynayan kişilerin eğitimsiz olduğunun düşünülmesi

Irk Ayrımı

Kültür Ayrımı

1 A

3 C

5 E

2 B

4 D

6 F

ETKİNLİK - 1 

Aşağıd	ön	yargılarla	ilgili	verilen	maddeleri	ilgili	olduğu	başlığın	altına	yazarak	sınıflandırınız.

ETKİNLİK - 2 

1. Farklılıklara saygılı olmak 2. Empati kurmamak 3.
Karşımızdaki kişiyi yeterince 
tanımamak

4. Toplumsal ilişkileri geliştirmek 5. Araştırma yapmak 6. Hoşgörülü olmak

7. Genelleme yapmak 8. Ayrımcılık yapmamak 9. İletişim kurmak

10.
Toplumsal birlikteliğin artırıl-
ması

11. Dışlamamak 12.
Kişilikten önce fiziksel özellikle-
rin değerlendirilmesi

•  ......................................................................
•  ......................................................................
•  ......................................................................
•  ......................................................................

•  ........................... •    ...........................
•  ........................... •    ...........................
•  ........................... •    ...........................
•  ........................... •    ...........................

ÖN	YARGININ	NEDENLERİ
ÖN	YARGILARIN	ENGELLENEBİLMESİ	İÇİN

YAPILMASI	GEREKENLER	NELERDİR?

NELERDİR?
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ETKİNLİK - 3 

Aşağıda	Aşık	Veysel’in	yazmış	olduğu	şiir	verilmiştir.	Verilen	boşluğa	şiirde	vurgulanmak	istenen	düşünceyi	yazınız.

Beni hor görme kardeşim

Sen altından ben tunç muyum?

Aynı vardan var olmuşuz

Sen gümüşsün ben sac mıyım?

Ne var ise sende bende

Aynı varlık her bedende

Yarın mezara girende

Sen toksun da ben aç mıyım?

Âşık VEYSEL

ETKİNLİK - 4 

Aşağıdaki	tabloda	ön	yargı	içeren	cümlelere	0	(sıfır)	puan,	ön	yargı	içermeyen	cümlelere	ise	10	(on)	puan	veriniz.	Topladığı-
nız	puanların	sonucunu	tablonun	altında	verilen	kutucuğa	yazınız.

Cümleler Puan

1.
Taksi durağına giden bir kişinin kadın şoförü gördükten sonra kadınlardan iyi şoför olamayaca-
ğını düşünerek erkek taksiciyi tercih etmesi.

2. Hilal’in ilk kez karşılaştığı birisine “Bu kızı hiç sevmedim.” demesi.

3. Hande Öğretmen’in kilolu bir öğrencisi için diyetisyen ile görüşmesi.

4. Otizmli bireyin insanlar tarafından dışlanması.

5. Doktorun hastalarını ayrım yapmadan muayene etmesi.

6. Sınıfa yeni gelen çocuk gözlüklü olduğu için öğretmen tarafından zeki olarak nitelendirilmesi.

TOPLAM	:	

“Ön yargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.”

Albert Einstein

Bu	cümleye	göre	ön	yargıların	hangi	özelliği	vurgulanmak	istenmiştir?

ETKİNLİK - 5 
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1.	 Bir	kişi	ya	da	olayla	ilgili	yeterince	bilgi	sahibi	olma-
dan	fikir	oluşturmamız;

 I. Ön yargılı olma,

 II. Yaşadığımız sorunlara etkili bir çözüm bulma

 III. Doğru ve tarafsız düşünme

durumlarından	hangilerini	ortaya	çıkarır?

A) Yalnız I    B) I ve II

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

2.	        
Ön yargıların Oluşmasının 

Nedenleri

? ? ?

Diyagramda	soru	işareti	(?)	ile	belirtilen	yerlere	aşağı-
dakilerden	hangisi	yazılamaz?

A) İnsanların olduğu gibi kabullenilmemesi

B) Farklılıkların doğal karşılanmaması

C) Duygularla hareket edilmesi

D) Empati kurulması

3.	 Okulda, sokakta, markette, otobüste ya da başka birçok 

yerde farklı insanlarla karşılaşırız. Bazı arkadaşlarımız 

renkli gözlü, bazı arkadaşlarımız esmer tenli, bazı arka-

daşlarımız gözlüklü olabilir. Bunun yanında bazı arkadaş-

larımız güzel şarkı söyler, bazılarımız güzel resim yapar, 

bazılarımızın ise ezber gücü yüksektir. Farklı cinsiyetlerde 

ve farklı inançlarda da olabiliriz. Bu ve buna benzer tüm 

farklılıklar hayatımızı tekdüze olmaktan çıkarır. İnsanların 

birbirlerini tamamlamalarını, hayatın daha eğlenceli hale 

gelmesini, toplumsal huzuru ve birlikteliği geliştirir.

Bu	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A) Bireysel farklılıklar ön yargılı olmaktan kaynaklanır.

B) Farklılıklar toplumsal ayrışmaya sebep olur.

C) Bireysel farklılıklar zenginliğimizdir.

D) Farklılıklar tarafsız davranmamızı engeller.

4.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 kalıp	 yargıların	 özelliklerin-
den	değildir?

A)  Bilimsel geçerlilikleri yoktur.

B) Genellenmiş ifadelerden oluşurlar.

C) İnsanın doğru karar vermesine yardımcı olurlar.

D) Oluşmasında çevrenin etkisi vardır. 

5.	 Kenan: “Sınıfımızdaki haritayı kesin Alper yırtmıştır.”

Özlem: “Bu soruyu senden başka kimse çözemez.”

Gözde: “Mehmet’in çok iyi masa tenisi oynadığını söylü-

yorlar.”

Sinem:	 “Babam yine bağırıp çağıracak bence anneme 

söylemeliyiz.”

Derya:	“Musa’nın matematik sınavından geçmesi imkansız.”

Bu	öğrencilerden	hangileri	ön	yargı	ile	hareket	etmiş-
lerdir?

A) Kenan Özlem Gözde

B) Derya Özlem Sinem Kenan

C) Derya Gözde Sinem

D) Kenan Özlem Sinem Gözde Derya

6.	 Çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı 

diller konuşarak bir arada yaşadığı dünyamızda, birbirimi-

zi anlayarak, uyum içinde yaşamamız gerekmektedir. Bu 

bağlamda “kültürel çeşitlilik” ve “farklılıklara saygı” konu-

su, küreselleşen dünyamızın en önemli meselelerinden 

biri hâine gelmiştir.

Bu	meseleler	arasında,	

 I. Ön yargılar,

 II. Kalıp yargılar,

 III. Ayrımcılık

kavramlarından	hangileri	gösterilebilir?

A) I ve II     B) I ve III

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

3
 6.1.3.: Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön 

yargıları sorgular.



M
oz

ai
k

Ya
yı
nl
ar
ı

25

ÜNİTE - 1 • KAZANIM TESTİ

Mozaik Yayınları6. SINIF • INTRO •  SOSYAL BiLGiLER

7.	
I.

Down sendromlu bireylerle arkadaş olmaktan 
çekinmeliyiz.

II. Farklı düşünce ve görüşlere saygı göstermeliyiz.

III.
Fiziksel engeli olan bireylere acımalı, onları oyun 
grubuna almamalıyız.

IV.
Tanımadığımız kişilere karşı önyargı oluşturma-
malıyız.

İçinde	yaşadığımız	toplumda	uyum	içinde	yaşamak	ve	
bireyler	arasındaki	etkileşimi	artırmak	için	hangilerini	
dikkate	almalıyız?

A) I ve III    B) I ve IV

C) II ve III    D) II ve IV

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	çocuklar	arasında	ayrımcılığı	
ortadan	kaldırmak,	toplumsal	uyum	ile	birlik	ve	bera-
berliği	kuvvetlendirmek	için	yapılması	gerekenler	ara-
sında	gösterilemez?

A) Yaşadığımız durum ve olaylar karşısında empati ku-

maya istekli olmak

B) Ayrımcılığa karşı hem kendini hem de başkalarını ko-

ruma becerisi kazanmak

C) Cinsiyetçi sözcük, deyim ve atasözlerini sık sık kullan-

mak

D) İnsanların fiziksel, duygusal, sosyal ya da akademik 

alanlarda birbirinden farklı olabileceğinin bilincinde ol-

mak

9.	 Kalıp	yargı Alan

I.
Kız öğrenciler, erkek öğrenci-
lerden daha çalışkandır.

Cinsiyet

II.
Engelliler, hayatta başarılı 
olmazlar.

Sosyo-ekonomik 
düzey

III. Türkler misafirperverdir. Millet

IV.
Zengin aile çocukları çalış-
kandır.

Özel gereksinimli 
bireyler

Tablodaki	kalıp	yargı-alan	eşleştirmesinin	doğru	ola-
bilmesi	için	kaç	numaralı	kalıp	yargıların	yer	değiştir-
mesi	gerekir?

A) I ve II    B) I ve IV

C) II ve III    D) II ve IV

10.	 Fatih, bozulan tabletinin yerine yeni bir tablet almak için bir 

mağazaya gitmiştir. Mağazada birkaç tablet incelemiş ve 

aynı özelliklere ve işlevlere sahip iki ürün arasında karar-

sız almış ve pahalı olanı tercih etmiştir.

Fatih’in	her	iki	tabletin	de	aynı	özellik	ve	işleve	sahip	
olmasına	rağmen	pahalı	olanı	tercih	etmesinin	sebep-
leri	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Satış danışmanının daha fazla para kazanmak için pa-

halı olanı satmaya çalışması

B) Fatih’in pahalı ürünler her zaman kalitelidir şeklindeki 

tutumu

C) Satış danışmanının Fatih’e pahalı olanı tercih etmesi 

halinde tablet kılıfının bedava olacağını söylemesi

D) Fatih’in daha önce satın aldığı birçok ucuz üründen is-

tediği performansı alması
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BİRLİKTE	DAHA	GÜÇLÜYÜZ

İnsanlar toplum hâlinde yaşar. Ancak insanların ihtiyaçlarının hepsini tek başına karşılama imkanı 

yoktur. Bu nedenle bazı ihtiyaçlar yardımlaşma ve dayanışma sayesinde karşılanır.

Bireylerin çeşitli konularda birbirlerine 

yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üs-

tesinden gelmesine yardımlaşma denir.

Bir topluluğu oluşturan bireylerin duy-

gu, düşünce ve ortak amaçlarda birbirlerine 

karşılıklı olarak bağlanmasına dayanışma	
denir.

YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA

Atalarımız, tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir. 
“Başbaşa vermeyince taş yerinden kalkmaz.” diyen atalarımız, düşmanlarına karşı hep birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket ederek büyük zaferler kazanmışlardır.

 “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” hadis-i şerifi ile hareket eden atalarımız; vakıf-

lar oluşturmuş, aşevleri kurmuş, sadaka ve zekât ile muhtaç olan insanlara yardım etmişlerdir. 
Böylece atalarımız, geçmişten günümüze yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini 
sergilemişlerdir.

Yardımlaşma	ve	Dayanışmaya	Geçmişten,	Günümüze	Örnekler

Osmanlı Devleti’nde camilerin etrafına 

konulan taşlardır. Sadaka taşlarına bırakı-

lan paraya ihtiyacı olan kişi karanlık çöktü-

ğünde alırdı. Bu sayede veren el alan eli 

görmezdi. Ayrıca parayı alan kişi yardıma 

muhtaç diğer insanları düşünerek yalnızca 

bu paradan ihtiyacı olanı kadar alırdı. Bu 

sayede sadaka taşından para hiçbir zaman 

eksik olmazdı. 

SADAKA	TAŞI

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

İmece	: İnsanların gönüllü ya 
da zorunlu olarak bir araya 
gelerek el birliği ile birtakım 
işlerin görülmesidir.

     KAVRAMLAR

UNUTMAYALIM
Yardımlaşma ve dayanışma 
ailede başlar. Aile bireyleri 

arasında sevgi, saygı, 
anlayış, paylaşma gibi 

değerlerin oluşmasında 
yardımlaşma ve dayanışma 

önemli rol oynar.
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Askıda ekmek, kökenini Osmanlı Dev-

leti’nden alan bir projedir. Bu projede amaç 

kimsesiz, yardıma muhtaç ve maddi ola-

nakları yetersiz kimselere ihtiyaçları kadar 

ekmek vermektir.

ASKIDA	EKMEK

Geçmişten günümüze sosyal yardım-
laşmayı gerçekleştirmek amacıyla çeşitli 
vakıflar kurulmuştur.

Varlıklı insanların kurduğu vakıflar, 
halkın yeme, içme, barınma, eğitim ve sağ-
lık ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Günümüzde sosyal devlet anlayışını 
vakıflar hâlâ sürdürmektedirler.

VAKIFLAR

Sivil Toplum Kuruluşları devletten ayrı 

vakıf, dernek, oda ve sendikalardan oluşurlar. 

Gönüllülük esasına dayalı olarak yap-

tıkları çalışmalarla toplumda yardımlaşma 

ve dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar.

SİVİL	TOPLUM	KURULUŞLARI

Toplumsal	Yardımlaşma	ve	Dayanışmanın	Faydaları

Toplumsal 
barışa katkı 

sağlanır.

Kardeşlik ve 
dostluk duyguları 

gelişir.

Problemler 
kolay 

çözülür.

Toplumlar 
arasında sevgi 
bağları oluşur.

Birlik ve
beraberlik 
güçlenir.

Toplumda 
yardımsever

bireyler yetişir.

SOSYAL	
YARDIMLAŞMA	VE	
DAYANIŞMAYI

DESTEKLEYEN	BAZI
KURULUŞLAR

Sosyal	Devlet: Ekonomik ve 
toplumsal yönden vatan-
daşlarının tümüyle ilgilenen, 
onların hayat standartlarını 
artırmak ve sosyal güvenlik-
lerini sağlamak amacıyla ge-
rekli önlemleri alan devlettir.

     KAVRAMLAR
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Aşağıda	verilen	sivil	toplum	kuruluşları	ile	kuruluş	amaçlarını	eşleştiriniz.	

Şehit olan askerlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi veya 
engelli askerlerimize destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak 
amacıyla kurulmuştur.

Kelime anlamı şefkat yuvasıdır. Yoksul ve yetim çocukların eğitim ve öğre-
tim gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara giyecek ve gıda yardımı yapmak, 
barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Lösemili ve kan hastası olan çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere 
birçok ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur.

Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, 
sokağa terk edilmiş çocuklara yardım etmek için kurulmuştur.

ETKİNLİK - 1 
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ETKİNLİK - 2 

Bu	metne	göre	aşağıdaki	yargılardan	doğru	olanlarda	“D”	yi,	yanlış	olanlarda	“Y”yi	işaretleyiniz.

Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti’nin tarihte uyguladığı örnek geleneklerden biri sadaka taşıdır. Bu gelenek ile 

zenginler sadakalarını, sadaka taşlarının içine bırakırdı, bölgenin ihtiyaç sahipleri ise sadaka taşlarından ihtiyacı 

kadar alırdı. Bu şekilde sağ elin verdiğini sol el bilmesin düşüncesi ile ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanırdı. 

Kimin sadaka verdiği ne kadar verdiği ve parayı kimlerin aldığı kimse tarafından bilinmezdi. 

CÜMLELER D Y
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Osmanlı Devleti, sosyal devlet anlayışını benimsemiştir.

İhtiyaç sahiplerinin sorunları yardımlaşma ile çözülmüştür.

Sadaka taşları toplumsal barışa katkı sağlamamıştır.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma yalnızca kurumlar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Tarihimizde yardımlaşmayı destekleyici tek uygulama sadaka taşlarıdır. 

Sadakayı alan kişi sadaka veren kişiye karşı mahcubiyet hissetmemiştir.

Osmanlı toplumsal yapısında zengin ve fakir kesim arasındaki gelir farkı sebebiyle  katı bir sınıf 
ayrımı oluşmuştur.

Sadaka taşları toplumsal birlikteliğin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

Sadaka taşları, kardeşlik ve dostluk duygularının artmasına katkı sağlamıştır.

Sadaka taşları, Osmanlı devlet yapısına ters düştüğü için bir süre sonra kaldırılmıştır.

Selçuklu ve Osmanlı devlet adamları sadaka taşı uygulaması ile kâr amacı gütmüştür.

ETKİNLİK - 3 

Bu	metni	destekleyici	atasözlerinin	“X”	işareti	ile	belirtiniz.	

Günlük hayatta bazen tek başımıza yapamayacağımız işler veya üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu şartlarda 

gücümüzü ve yeteneğimizi başkalarıyla birleştirerek iş birliği yapmamız gerekmektedir. Türk kültüründe bunun en güzel örneklerinden 

biri imece uygulamalarıdır. İmece, genellikle kırsal yerleşim alanlarında insanların bir araya gelerek bir kişinin veya bir topluluğun işini 

yapmasına ve böylece işlerin sırayla bitirilmesine denir.

1. Bir elin nesi var iki elin sesi var.

2. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

3. Damlaya damlaya göl olur.

4. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

5. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş.

6. Yalnız taş duvar olmaz.

7. Rüzgâr eken fırtına biçer.

8. El elden üstündür.

9. Birlikten kuvvet doğar.

10. Tek kanatla kuş uçmaz.


