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1. Büyük bir şirkette çalışıyorum. Şirketimizin müdürü Ali Bey çok iyi bir insan. Küçük bir köyde orta hâlli bir 
ailenin ikinci çocuğuymuş. Okulda başarılı bir öğrenci olduğundan köyünde üniversiteyi kazanan iki kişi-
den biri olmuş. Eşiyle de üniversitede tanışıp evlenmiş. Bir kız, bir erkek iki de çocukları olmuş. Ali Bey ye-
tenekli 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 başarılı olmuştur.

B) Eş ve babalık rolleri daha ön plandadır.

C) Bazı rollerinde başarısız olmuştur.

D) Rolleri zaman içinde değişmiş ve rollerinin sayıları artmıştır.

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

2. Sevdiğiniz bir sinema veya tiyatro oyuncusunu düşünün rolünü ne kadar güzel oynuyor değil mi? Üstelik 
oynadığı roller filmlere ya da tiyatro oyunlarına göre değişiyor. Oynadığı rolün gereklerini sanatçı ustalığı 
ile yerine getiriyor. İşte bizim de hayatın içinde değişen birtakım rollerimiz var. Oyunculardan farkımız, 
kendi hayatımızın gerçeklerini oynamamız yani rollerimizin gerçek olmasıdır. Birey olarak dünyaya gel-
diğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rol-
lerdir. Bazı rollerimizde vardır ki bunlara isteğimizle, çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. 
Bunlardan bazıları da özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği rollerdir.

Buna göre aşağıdaki rollerden hangisi sahip olma durumu yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Evlat B) Sınıf başkanı C) Torun D) Kardeş

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

3. En az iki ve daha fazla kişiden oluşan, ortak bir amaçları olan, aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan 
topluluğa grup denir. 6-A sınıfı, tiyatro ekibi, izci kulübü, halk oyunları ekibi birer gruptur.

Çıkarım Tablosu
D

Y

I. Grupları oluşturan bireyler birbirlerini tanırlar.

II. Her grupta sadece bir rolümüz olur.

III. Gruplar, belli bir amaç etrafında toplanır.

Buna göre çıkarımlarla ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A) I. D

II. Y

III. Y

B) I. Y

II. D

III. D

C) I. D

II. Y

III. D

D) I. Y

II. D

III. Y
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4. 
Ev

Okul

Hastane

Anne

Öğrenci

Stajyer

I.

II.

III.

Çiğdem, iki çocuklu bir ailenin en büyük çocu-
ğudur ve tıp fakültesinde okumaktadır. Dersle-
rinde gayet başarılıdır. Çiğdem’in rolleri bulun-
duğu yere göre değişmektedir.

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

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I ve III

5. I. Kişiler aynı anda birden fazla role sahip ola-
bilirler.

 II. Roller zaman içinde değişmezler.

 III. Rollerin değişmesi kişiye farklı sorumluluk-
lar 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. 

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

7. Bulduk Ortaokulu’nda sınıflar arası yapılan fut-
bol turnuvasında Mehmet Öğretmen kendi öğ-
rencilerini hazırlamıştır. 5 kişilik takımda Hasan 
kaleci, Saki defans, Salih ve Taha orta saha-
da, Ali ise forvet olarak görev almak istemiştir. 
Maçlara iyi hazırlanan ve takım ruhunu ortaya 
koyan 6/B sınıfı turnuvayı birincilikle bitirmiştir.

Bu turnuvada birinci olan kişilerden hare-
ketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Role uygun davranmak başarıya ulaştırır.

B) Bireyler aynı anda birden fazla role sahip 
olabilir.

C) Bireylerin sahip olduğu rollerin farklı görev-
leri vardır.

D) Bireyler bazı şartlarda görev ve sorumluluk-
larından kaçabilir.

8. Cumhuriyet’in ilk kurulduğu dönemlerde kadın-
larımızın hakları sınırlıydı. Ancak zamanla bir-
çok alanda yeni haklar kazandılar. Çalışma ha-
yatına girmeye, hemen her meslekte çalışmaya 
başladılar. Artık ülkemizde doktor, mühendis, 
polis, öğretmen, asker gibi meslekleri yapan bir-
çok kadın görebiliyoruz.

Yalnızca bu anlatıma bakılarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisine ulaşabiliriz?

A) Kadınların geçmişten günümüze yeni roller 
üstlendiğine

B) Doktorluğun en iyi şekilde kadınlar tarafın-
dan yapıldığına

C) Rollerin değişime karşı direnç gösterdiğine

D) Kadınların bazı rolleri yerine getirmekte zor-
landığına
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2.Bizi “Biz” Yapanlar

1. Bir toplumda, aşağıda verilenlerden hangi-
sinin yaşanması durumunda toplumsal bir-
lik bozulur?

A) İş imkânlarının azalması

B) Tarihin, dilin ve kültürün unutulması

C) Başka milletlerle alışveriş yapılması

D) Gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesi

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

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda Türk dili 
ile ilgili söylediği sözünü hangi seçenekteki 
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 bağ-
lıdır.

3. Kültür, insanların duygu ve düşüncelerini etkile-
yerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekil-
lendirir. Kültürü besleyen kaynaklar, toplumun 
değerlerinin oluşması ve değişmesinde etkili 
olan unsurlardandır. Kültürün birleştirici gücü, 
insanımızı etkileyerek toplumsal birlikteliğimizi 
güçlendirmiştir. Bu birlikteliğin güçlenmesine 
birçok gönül ve ilim insanı katkı sağlamıştır.

Buna göre Anadolu’da toplumsal birlikteli-
ğin güçlenmesine aşağıdakilerden hangisi-
nin katkısı olmamıştır?

A) Yûnus Emre

B) Hacı Bektaşî Veli

C) Mete Han

D) Mevlânâ Celalettîn Rumî

4. Milletlerin ortak hafızası, toplumsal kimliğin 
oluşmasında etkilidir. Ömer Hayyam der ki: 
“Sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini 
kaybetmeye mâhkümdur. Hafızası parça parça 
kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıra-
larıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık un-
surlarıyla ilgisi kesilmiştir.”

Bu metne bakılarak;

 I. millî kültürün geçmişin izlerini taşıdığı,

 II. tarihine sahip çıkmayan milletin yok olacağı,

 III. farklı milletlerin ortak bir tarih anlayışında 
buluşması gerektiğine

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

5. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 
1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurulta-
yı’nın açılış günü olan 26 Eylül’ü her yıl “Dil 
Bayramı” olarak kutluyoruz. Dilimizin, yani 
millî kimliğimizin bayramı olan bu günde 
Türkçemize emek verenlerden başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herke-
si saygı ve minnetle anıyoruz. Dil Bayramı 
kutlu olsun.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Türk Dil Kurumu Başkanı

Verilen kutlama mesajına bakarak Türk dili 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Millî kültürel değerimizdir.

B) Günümüzde değeri korunmaktadır.

C) Bilimsel çalışmalarda yer almaktadır.

D) Atatürk Dönemi öncesinde önemsiz görül-
mektedir.
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2.

6. Her toplumun hayatında içinde bulunduğu bir kültür vardır. Toplumun kültürel özellikleri siyasi, sosyal, 
ekonomik alanları da etkiler.

Geçmiş dönemlerde insanlar alışverişlerini Kapa-
lıçarşı esnafından, hanlara gelmiş kervanlardan 
yaparlardı. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem ticaret hem de 
insanlar arasındaki iletişim gelişti. 

Günümüzde Kapalıçarşılar bir müze gibi insanlar tara-
fından gezilirken alışveriş merkezleri ise ticaret yerleri 
hâline geldi.

Bu bilgilere bakıldığında kültürün hangi özelliğine vurgu yapıldığı söylenebilir?

A) Ticari hayattan bağımsız olmasına B) Günümüzde tamamen unutulmasına

C) Zaman içerisinde değişime uğramasına D) Birden fazla milletin ortak mirası olmasına

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

7. 
Çanakkale Şehitler 
Abidesi tüm coğ-
rafyalardan gelen 
şehitlerimizin toplu 
bir şekilde göğe 
yükselişini temsil 
etmektedir. 

Mimar Doğan Erginbaş

Bu bilgilere ve görsele bakılarak abidenin;

 I. din,

 II. tarih,

 III. mimari

kültürel unsurlarından hangilerini yansıttığı 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

8. “Ülkemiz, kır çiçekleri gibi rengarenktir.” diyen 
bir sosyal bilgiler öğretmeni aşağıdakiler-
den hangisini bu duruma kanıt olarak gös-
terebilir?

A) Türk dilinin korunması

B) Geleneklere bağlı kalınması

C) Türk tarihine önem verilmesi

D) Farklı kültürlerin bir arada yaşaması

 

9. Yandaki işareti görerek bu ala-
na, (herhangi bir engeli olmadığı 
hâlde) aracını park eden bir kişi 
için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Toplumsal uyumu savunmaktadır.

B) Farklılara saygı göstermemektedir.

C) İnsan haklarına saygılıdır.

D) Park yerini kullanma hakkı olduğunu düşün-
mektedir.
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Kır Çiçekleri  Gibiyiz Rengarenk

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.

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

3.

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 aşa-
ğıdakilerden hangisi gelirse insanları ayrış-
tıran bir durum ortaya çıkar?

A) ülkelerinden kaçıp neden buraya geliyorlar 
ki?

B) içinde bulundukları durum ne kadar üzücü

C) kesin Türkçe bilmiyordur.

D) eğitimi yarıda kalmış olmalı

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

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

 III. Herkesin aynı dine inanmasının sağlanma-
ya çalışılması

Yukarıdaki numaralanmış uygulamalardan 
hangileri dinî değerlere saygı duyulduğunu 
göstermektedir?

A) Yalnız I  B) I ve II

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

4. 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 yak-
laşılmasının temel nedeni hangi seçenekte 
verilmiştir?

A) Cinsiyet farklılığı 

B) Kültürel farklılık

C) Ekonomik farklılık 

D) Dinî farklılıklar
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3.

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

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

6. 
Toplumsal birlik ve beraberlik için insanlar 
farklılıklara saygı duymalıdırlar.

Aşağıdakilerden hangisi farklılıklara saygı du-
yulduğunu gösteren bir örnek değildir?

A) Sosyal tesislerden zengin, fakir herkesin ya-
rarlanması

B) Devletin tüm vatandaşlarına etnik kökenine 
bakmaksızın hizmet etmesi

C) Farklı düşüncedeki insanlara saygı gösteril-
mesi

D) İnsanlara fiziki özelliklerine göre davranıl-
ması

7. 
Toplumda engelli birey olmak çok zor. Ço-
ğunlukla sorun yaşıyoruz. Ancak son yıllar-
da yapılan yatırımlar ve kampanyalar saye-
sinde artık sıkıntılarımız azaldı. Otobüsler 
artık engelli rampaları bulunduruyorlar. 
Kaldırımlar bizim rahat ilerleyebileceğimiz 
şekilde yapılıyor. Tabi hâlâ eksiklikler ve 
aksaklıklar bulunuyor. Zamanla sorunların 
azalacağını düşünüyorum.

Paragraftaki bilgilere bakılarak toplumda 
özel gereksinime ihtiyacı olan bireyler ile 
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Bazı sorunlar yaşamaktadırlar.

B) Toplum tarafından dışlanmaktadırlar.

C) Sorunları yavaş yavaş çözülmektedir.

D) Hayatlarını kolaylaştıran önlemler alınmak-
tadır.



1.
 Ü

Nİ
TE

:
1.

 Ü
Nİ

TE
:B

ir
ey

 v
e 

To
pl

um

6. SINIF6. SINIF 13Sosyal Bilgiler

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

1. 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 yardı-
ma gitmek

Verilen faaliyetlerden hangileri yardımlaşma 
ve dayanışmaya örnek gösterilebilir?

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

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

2. İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Sokak Çocukları 
Vakfı, Türk Eğitim Vakfı gibi kurumlar ülkemiz-
de yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan 
kurumlar arasında yer almaktadır.

Buna göre ülkemizdeki sosyal kurumlar ve 
bunların faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Gönüllülük esasıyla çalışmalar yaparlar.

B) Maddi kazanç sağlamak için kurulmuşlardır.

C) İnsanlar arasındaki birlikteliği güçlendirirler.

D) İhtiyaç duyulan her alanda faaliyet gösterir-
ler.

3. İmece Usulü: genellikle köylerde, köylünün iş-
lerinde birbirlerine yardım etmesi şeklinde or-
taya çıkmış bir uygulamadır. Böylece köylünün 
tek başına yapamayacağı işler el birliği ile ya-
pılmıştır.

Verilen bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İmece, dayanışmanın en iyi örneklerindendir.

B) Köylüler, işlerini yardımlaşarak yapmaktadır-
lar.

C) İnsanlar birleşerek zor işlerin üstesinden 
gelmektedirler.

D) El birliği ile yapılan işlerde maddi kazanç 
azalmaktadır.

4. 
GAZETE

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

Verilen gazete haberinde aşağıdaki durum-
lardan hangisinin vurgulandığı söylenebi-
lir?

A) Sosyal yardımlaşmalarla toplumsal birlikteli-
ğe katkı sağlanmaktadır.

B) Engelli vatandaşların devlet kurumlarına 
borçları fazladır.

C) Belediyeler amaçları dışında hareket etmek-
tedirler.

D) İhtiyaç sahiplerine sadece belediyeler yar-
dım etmektedir.

5. Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığın-
dan bir şey kaybetmez.

Mevlana

Mevlana’nın verilen bu sözünde aşağıdaki-
lerden hangisinin vurgulandığı söylenebi-
lir?

A) Paylaşmak size zarar vermez.

B) Elimizdeki her şeyi paylaşmalıyız.

C) Paylaştıklarımızın karşılığını beklemeliyiz.

D) Paylaşmayanlar tek kalmaya mahkûmdur.

4.Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var
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4.

6. 
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin 
oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, 
görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu 
ögelerin bir araya gelmesi kültürü oluştu-
rur. Kültür bir toplumun devamı için önemli 
bir unsurdur.  Kuşaktan kuşağa aktarılan ve 
bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat 
tarzı o toplumun millî kültürüdür. Millî kültür 
aynı zamanda 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 ne-
den 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.

7. 

Nakdî yardım 
(para)

Sağlık  
yardımı

Yakacak 
yardımı

Sosyal Yardım Kuruluşu

Verilen şemada sosyal yardımların hangi şekil-
de yapıldığı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılamaz?

A) Muhtaç insanların ısınma problemleri çözül-
mektedir.

B) İhtiyaç sahipleri maddi olarak yardım gör-
mektedir.

C) Yardımlar çeşitli alanlarda yapılmaktadır.

D) Herkes bu yardımları almaktadır.

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

8. Yardımlaşma ve dayanışma, hayatın vazgeçilmez değerleridir. Türk toplumunda oldukça gelişen bu de-
ğerler, insanların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için örgütlenmeler oluşturmuştur. Bu örgütlenme-
lerin çeşitli katkıları da olmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilen durumun katkılarından biri değildir?

A) Birlik ve beraberliği güçlendirmek

B) Toplumsal refah düzeyini artırmak

C) Bireyler arasındaki rekabet gücünü artırmak

D) Toplumdaki ekonomik dengesizlikleri gidermek

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

9. 

Zimem Defteri, günümüzdeki veresiye defterleridir. Ramazan günlerinde 
zenginler bakkal, manav gibi dükkanlara gider ve Zimem Defteri’ni çı-
karmalarını isterdi. Defterin başından, sonundan ve ortasından rastgele 
sayfalar koparır ve: “Silin borçlarını, Allah kabul etsin.” derlerdi. Böylelik-
le borcu olan, borcunu kimin ödediğini; borcu ödeyen de kimin borcunu 
ödediğini bilmezdi. 

Bu uygulama toplumda aşağıdaki değerlerden hangisinin oluşmasına katkı sağlamaz?

A) Güzel ahlak B) Fakirleşme C) Dayanışma D) Yardımlaşma
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1. Ahmet Bey rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesine gitmiştir. Böylece ----I  hakkını kullanmıştır. Ancak 

tedavi sürecinde hasta haklarının ihlal edildiğini düşünmüş ve hasta haklarını kullanarak hastane başhe-

kimliğine ----II  vermiştir. Hastane başhekimliği konuyu incelemiş, Ahmet Bey’in hasta olarak ----III  yerine 
getirmediğini düşünerek olumsuz cevap vermiştir. Bunun üzerine Ahmet Bey, “https://hastahaklari.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) insan hakları dilekçe görevlerini

C) hastalık sözlü özgürlüklerini

D) sağlık dilekçe sorumluluklarını

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

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 hak-
lar değildir. Bu belgelerde sorumluluklarımız da vurgulanır. Hak ve özgürlüklerin korunduğu ve yaşatıldığı 
ülkelerde, yaşam kalitesi oldukça yüksektir. Haklarının ne olduğunu bilen bilinçli bireylerden oluşan top-
lumlarda 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?

İ ş l e y e n  Z e k a  Ya y ı n l a r ı

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.

5.Hak, Özgürlük, Sorumluluk


