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İnsandan İnsana Giden Yol / İletişimin Gücü 1

1. İletişim kurarken karşı-
mızdaki kişinin sözünü 

sık sık kesmeliyiz.

Figen

Sevgi

Burak

Kâmil

Kişinin yüz ifadesi, 
iletişimi olumlu ya da 

olumsuz etkiler.

Kişinin konuşma biçimi 
ve seçtiği sözcükler 

iletişimin önemli unsur-
larıdır.

İnsanlar arasındaki 
iletişimi olumsuz 

yönde etkileyen un-
surlardan biri de ön 

yargılı olmaktır.

 

İletişim ve insan ilişkileri konusunda görüş 
belirten yukarıdaki öğrencilerden hangileri-
nin söyledikleri yanlıştır?

A) Figen B) Sevgi ile Kâmil

C) Burak ve Sevgi D) Figen ve Kâmil

2. 
I.   Kızgınlıklar devam edebilir.

II.  Küskünlükler olabilir.

III. Üzüntüler yaşanabilir.

 

Çatışma yaşayan bireyler arasındaki sorun-
lar çözülmezse yukarıdaki olumsuzluklardan 
hangileri gerçekleşebilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.

C) Yalnız III.  D) I, II ve III.

3. I. Çocuklarıyla arkadaş olmak,

 II. Çocuklarını başarılı olmaya zorlamak,

 III. Çocuklarını yargılamadan dinlemek

Çocuklarıyla başarılı bir iletişim kurmayı ba-
şaran bir anne-baba yukarıda verilen davra-
nış ve tutumlardan  hangilerini gerçekleştir-
miş olabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.

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

4. 
İletişimi bozarak insanları inatlaşmaya, 
düş kırıklığına, utanmaya veya bağımlılı-
ğa götüren konuşmalara ne ad verilir?

Öğretmen Fuat

Öğretmenin bu sorusuna Fuat’ın vereceği ce-
vap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Çatışma çözme  B) İletişim engelleri

C) Pasif dinleme D) Empati kurma

5.  

Beden 
diliSöz

I II

III IV

Ses
tonu

Mimikler

Yukarıdaki yoncanın yapraklarında yer alan 
kişiler arası iletişim örneklerinden hangileri 
“sözlü iletişim” olarak gösterilemez?

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

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

1. ÜNİTE
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6. 

Sağlıklı iletişimi nasıl kurabilirim?

Çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurmak iste-
yen Hasan’a aşağıdakilerden hangisini yap-
maması önerilebilir?

A) Jest ve mimiklerden faydalanmak

B) Kendi fikirlerini kabul ettirmeye çalışmak

C) Etkin bir dinleyici olmak

D) Konuşmalarında “ben dili”ni kullanmak

7. 
Konuşmacı ile göz teması sağlamak

Konuşmacının sözünü kesmemek

Karşımızdaki kişiyi yönlendirmeye çalışmak

Diyalog esnasında çok fazla soru sormak

I.

II.

III.

IV.

Yukarıdakilerden hangileri iletişimi olumsuz 
etkileyen örneklerdir?

A) Yalnız II.  B) Yalnız III.

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

8. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “karşılıklı 
etkileşim”in olduğuna örnek olarak gösterile-
bilir?

A) Babanın, çocuğuyla konuşarak oyun oyna-
ması

B) Başbakanın, televizyonda “Ulusa Sesleniş” 
konuşmasını yapması

C) Hâkimin suçlu bulduğu kişiyi hapse mahkûm 
etmesi

D) Komutanın askere emir vermesi

9. 

 

 

Görüşlerimi başkalarına anlatırken 

öğütler veririm.

Bazı durumlarda susmam gerektiği-

ni bilirim.

Birisi bana bir şeyler anlatırken baş-

ka şeylerle meşgul olurum.

Karşımdaki kişileri yargılamaktan 

kaçınırım.

Elif

Cem

Hamiyet

Ayhan

Yukarıdaki öğrencilerin tutumlarından  han-
gilerinin iletişimi olumsuz yönde etkilediği 
söylenebilir?

A) Hamiyet 

B) Cem ve Ayhan

C) Elif ve Hamiyet

D) Cem, Hamiyet ve Elif

10. Dinleme, iyi bir iletişimin temel koşullarından 
biridir. Dinleme hem karşımızdaki kişiyi ger-
çekten anlamamızı sağlar hem de o kişiye 
değer verdiğimizi gösterir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir din-
leyicinin özelliklerinden biridir?

A) Konuşanın sözünü kesmez.

B) Karşısındakini yargılayarak suçlayarak dinler.

C) Göz temasından kaçınır.

D) Son sözü söyleme çabasına girer.
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7. Sınıf

1. İnsanlar arasındaki iletişimin olumlu kurul-
duğu toplumlar için aşağıdaki ifadelerden 
hangisinin söylenmesi yanlış olur?

A) İş birliği ve dayanışma duyguları zayıflar.

B) Hoşgörü ve saygı ortamı oluşur.

C) Gerginlik ve çatışmalar azalır.

D) Toplumsal huzur sağlanır.

2. Kar şı mız da ki ki şi nin söy le dik le ri ni 
çö züm le ye rek bunların ardında yatan 
ger çek duy gu ve  dü şün ce yi bul ma ve 

ge ri bil dir me ye ne de nir?

Eren Fatma

Fatma’nın bu sorusuna Eren’in vereceği ce-
vap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Empati kurma 

B) Çatışma çözme

C) Etkin dinleme 

D) “Sen dili” ile konuşma

3. İletişimsizlik çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

Buna göre;

 I. korku ve güvensizliğe dayalı bir ortam oluş-
ması,

 II. iş birliği ve dayanışma duygularının azalması,

 III. şiddet olaylarında artış olması

ifadelerinden  hangileri insanlar arasında 
meydana gelen iletişimsizliğin yol açtığı so-
runlardandır?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

4. 
Bir bireyin davranış ve beklentisinin, diğerinin 
ihtiyaçlarına ters düşmesi, onu engellemesi 
veya değer farklılıkları sonucu ortaya çıkan 
sorunları ---- olarak adlandırırız.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 
kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) iletişim  B) çatışma
C) beden dili  D) uzlaşma

5. 
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebile-
cek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına 
---- adı verilir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) antipati B) sansür

C) iletişim D) empati

6. Sen beni 

dinlemi-

yorsun.

Bugün 

canım çok 

sıkkın.

Boş şeyler 

söylüyor-

sun. Seninle 

konuşanda 

kabahat.Duygu Gizem

Annem bana yeni 

ayakkabı aldı.

Duygu ile Gizem arasında geçen konuşmaya 
bakılarak,

 I. İki tarafta etkin birer dinleyicidir.

 II. Aralarında empati kurmuşlardır.

 III. İletişim engelleri konuşmaya hâkim olmuş-
tur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.

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

2
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7. Oğlum, akşam saatlerine kadar ge-

ziyor, sonra da eve gelip uyuyorsun. 

Burası otel mi, yoksa ev mi?

Yeter artık! Bıktım 

sorularınızdan.

 

Baba oğul arasında geçen diyalog aşağıdaki-
lerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

A) İletişimde çatışma B) Etkili konuşma

C) Empati kurma D) Olumlu iletişim

8. Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim kuran bir 
kişinin verdiği öncelikler arasında değildir?

A) Çevresiyle uyumludur.

B) Görüşünü beğenmediği kişiyle konuşmaz.

C) Başkalarını olduğu gibi kabul eder.

D) Kendine güvenir.

9. 

  Kimse beni anlamıyor...

 

Deniz’in bu duyguyu yaşamasının temel ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgisayar kullanması

B) İletişim kuramaması

C) Az kitap okuması

D) Tiyatroya gitmemesi

10. “Sen dili” ile olumsuz duyguları dile getirmek, 
bunları eleştirmek ve hoşnutsuzluğu belirt-
mek, karşı tarafta olumsuz duygu ve etkiler 
doğurabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “sen dili” 
ile söylenmiş bir cümle değildir?

A) Sen de kardeşin gibi dağınıksın.

B) İşin bittikten sonra bunları yerine kaldıramaz 
mısın?

C) Senin için çok endişeleniyorum.

D) Davranışlarını düzeltip neden iyi bir çocuk ol-
muyorsun?

11. Televizyon yayınlarından en çok etkilenen 
toplum kesiminin, kişilik gelişimi ve sosyal-
leşme aşamasında olan ilköğretim çağındaki 
çocuklar olduğu herkesçe  bilinmektedir. Ço-
cukların televizyon yayınlarından  etkilenme-
leri hem olumlu hem olumsuz  yönde olmak-
ta  ve bu etki çocukların hayatları boyunca 
devam etmektedir. Çocuklarını yayınların 
olumsuz etkisinden  korumak isteyen ailele-
rin, RTÜK’e ulaştırdıkları şikâyetlerin büyük 
kısmını çocuklara yönelik hazırlanan yayınlar 
oluşturmaktadır.

 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) RTÜK’ün yalnızca çocuk programlarıyla ilgi-
lendiğine

B) Çocukların, televizyon yayınlarının etkisinde 
kaldığına

C) TV programlarının RTÜK tarafından denet-
lendiğine

D) Ailelerin çocuklarını, zararlı yayınlardan ko-
rumaya çalıştığına
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1. Meslek seçimine karar veremeyen Ahmet’e,  
ailesi tarafından aşağıdaki cümlelerden han-
gisi kurulursa aile içi demokratik hayatın be-
nimsendiği sonucuna varılır?

A) Mesleğini seçecek yaşta ve bilinçte değilsin.

B) Hangi mesleği seçersen seç, biz senin karar-
larına saygı duyacağız ve yanında olacağız.

C) Babanın mesleğini devam ettirmen en doğrusu 
olur.

D) Mutlaka doktor olmalısın, ailemizde mesleği 
doktorluk olan kimse yok.

2. Sen konuş. Ben seni 

dinliyorum.

Babacığım, bugün sınavım çok kötü geçti.

Lütfen televizyon izlemeyi bırakıp 

beni dinler misin?

Diyalogda verilen iletişim bozukluğunun dü-
zeltilebilmesi için, aşağıdakilerden hangisi 
yapılmalıdır?

A) Baba bir süreliğine TV izlemeyi bırakıp oğlu-
nun sorununu dinlemelidir.

B) Çocuk sorunun çözümünü ertelemeli baba-
sıyla TV izlemelidir.

C) Aralarındaki sorunun giderilebilmesi için bir 
kişiden yardım alınmalıdır.

D) Baba TV izlemeye devam ederek oğlunun 
sorununu uygun bir zamanında dinlemelidir.

3. 

Kerem

Alişan

Leyla

İkiniz de birbiri-
nizden betersiniz.

 

Merve

Birbirinizi suçla-
manızdan rahatsız 

oluyorum.

Asıl yaramazlık 
yapan sensin.

Yaramazlık 
yapıyorsun.

Yu ka rı da ki öğ ren ci ler den han gi si “be n di li” ni 
kul lan mış tır?

A) Ley la  B) Alişan

C) Kerem  D) Merve

4. 
Öğretmen: Kişiler arası sağlıklı bir iletişimin 
kurulmasını engelleyen faktörlerden birisi de 
tehdittir. Bana tehdit içeren birer cümle söyle-
menizi istiyorum.

Burcu : Yemeğini bitirmeyene tatlı yok.

Fatih : Bu yıl teşekkür belgesi getirmez-
sen tatile gitmeyeceksin.

Emine : Dersini aksatırsan odandaki bilgi-
sayarı kaldırırım.

Yu ka rı da ki öğ ren ci ler den  han gi le ri nin ver di-
ği ör nek ler öğ ret men ta ra fın dan ka bul edi le-
bi lir?

A) Bur cu 

B) Emi ne

C) Bur cu ile Fa tih

D) Bur cu, Fa tih ve Emi ne

3
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5. Bölgemizdeki doğa harikası olan göl lütfen daha 
fazla kirlenmesin! Çevrede bulunan yerleşim yer-
leri ve iş yerleri uyarıldı. Atık ve çöplere daha faz-
la özen gösterilmesi istendi.

Gazete Haberi

Çevre ve Şehircilik Bakanı, Vali ve Belediye 
Başkanı bölgemizde bulunan gölü ziyaret etti-
ler. Çevreye verilen zararların giderilmesi yö-
nünde çalışma yapılacağının sözünü verdiler.

Radyo Haberi

Verilen gazete ve radyo haberleri ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yöneticilere baskı yaptıkları

B) Çevre sorununu kamuoyu gündemine taşı-
dıkları 

C) Halkı bilgilendirmede geç kaldıkları 

D) Çevre sorunlarına karşı devletten yana tavır 
aldıkları

6. 
Benimle gel.

Yoksa ...

Neden böyle 

bir şey yaptın?

Sana şunu tavsi-

ye ederim:

Merak etme 

geçer.

Ayla

Ece

Berk

Ceyhun

Öğrencilerin vermiş oldukları ifadeler ile yap-
tıkları hataların eşleştirmeleri aşağıdakiler-
den hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Ayla-Tehdit B) Ece-Soruşturma

C) Berk-Öğüt verme D) Ceyhun-Eleştirme

7. 
İletişim engeli, insanlar arasında sağlıklı ilişki-
lerin kurulmasını engeller.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bir ile-
tişim engeli olduğu söylenebilir?

A) Etkili dinlemek

B) İnsanları olduğu gibi kabul etmek

C) Empatik davranmak

D) Yargılayıcı ve suçlayıcı davranmak

8. 
Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine 
koyarak onun duygu ve düşüncelerini 
anlama çabasına girmeye ne ad verilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin sorduğu soruya 
aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği 
cevap doğrudur?

Empati

Su

Naz

Can

Berk

Çatışma

Beden dili

Hoşgörü

A)

C)

B)

D)

9. “Oğlum, sen bu sene sınıfı geçemezsin!”

Çocuğuna bu şekilde yaklaşan bir annenin 
davranışını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Empatik davranması

B) Ben dili ile hitap etmesi

C) Sen dili ile hitap etmesi

D) Koşullu iletişim kurması
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7. Sınıf

Hızlı İletişim, Güçlü Toplum / İletişim Özgürlüğü

1. Kitle iletişim araçlarının gösterdiği gelişme, 
haberleşmenin de hızlanması açısından çok 
önemlidir. Ancak günümüzde iletişim araçlarının 
fazla olması haberin doğruluğuna gölge düşür-
mektedir. Bu durum kimi zaman kamuoyunun 
yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
labilir?

A) Her zaman aynı televizyon kanalı izlenmelidir.

B) Verilen haberin doğruluğunu araştırmamız 
gerekir.

C) Kamuoyu oluşumu sadece televizyon aracılı-
ğıyla sağlanmaktadır. 

D) Sadece, kitle iletişim araçları sayesinde ka-
muoyu oluşturulmaktadır.

2. 
• Ga ze te ci, ha be ri nin kay na ğı nı giz li tu tar.

• Ga ze te ci, mes le ğinin say gın lı ğı na göl ge dü-
şü re bi le cek yön tem ve tu tum la ha ber araş-
tır mak tan sa kı nır.

• Ga ze te ci, şid det ve zor ba lı ğı özen di ri ci ya-
yın ya pmak tan ka çı nır.

Belirtilen ilkeleri denetlemekle görevli kuru-
luş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

B) Basın Konseyi

C) İletişim Dairesi Başkanlığı

D) Reklam Kurulu

3. Venezuela’da meydana gelen deprem felaketi-
ni televizyonda izleyen Hülya, olayın ciddiyetini 
daha iyi anlayarak depremzedelere yardımda 
bulunmaya karar vermiştir.

Verilen örnekten yola çıkılarak kitle iletişim 
araçlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Halkı bilinçlendirme, haberdar etme

B) Ürünlerin tanıtılmasını sağlama

C) Spor aktiviteleri hakkında bilgi verme

D) İnsanların eğlenmesini sağlayan programlar 
yapma

4. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçla-
rının özellikleri arasında yer almaz?

A) Kamuoyu oluşturur.

B) Toplumsal örgütlenmeyi güçlendirir.

C) Ekonomik kalkınmayı sağlar.

D) İnsan ilişkilerini geliştirir.

5. Televizyon, İnternet gibi kitle iletişim araçla-
rının yaygın olarak kullanıldığı bir ülke için;

 I. yeni fikirlerin rahatça yayıldığı.

 II. insanlar arasında etkileşimin yaşandığı.

 III. kamuoyunun bilgilendirilme yöntemlerinin 
çeşitli olduğu.

 IV. sanayisinin geri planda kaldığı.

ifadelerden  hangileri söylenemez?

A) Yalnız IV.  B) I ve II.

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

6. TRT, tarafsız yayın ilkesini benimsemiş bir devlet 
kanalıdır. Toplumsal yapımıza uygun düşen prog-
ramlara yer vermesi, Türk örf ve âdetlerini benim-
seyen yayınlar yapması diğer kanallardan farklı 
olduğunun göstergesidir. TRT’de tarihî olayları an-
latan diziler de yayınlanmaktadır.

Öğretmen

Öğretmenin söyledikleri dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) TRT, doğru yayın ilkeleri ile yayın hayatına 
devam etmektedir.

B) TRT Genel Müdürlüğü Ankara ilimizde bulun-
maktadır.

C) TRT’de yayınlanan spor programları diğer 
programlara oranla daha çok izlenmektedir.

D) TRT, gençlerin ilgisini çeken yayınlar yap-
maktadır.

4
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7. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim ve 
kitle iletişim araçları da çeşitlenmiş, bilgi ve 
mesajları daha kısa zamanda ulaştırabilen 
haberleşme araçları daha çok önem kazan-
mıştır. Bu yüzden bazı iletişim araçları eski 
önemini kaybetmeye başlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi günü-
müzde kullanılan kitle iletişim araçları içe-
risinde diğerlerine göre daha az önem taşı-
maktadır?

A) Gazete B) Akıllı telefon
C) Televizyon D) Telgraf

8. Kitle iletişim araçlarıyla ilgili sohbet eden 
aşağıdaki öğrencilerden hangisinin açıkla-
ması yanlış kabul edilebilir?

Kitle iletişim araçları sayesinde 
bilgiler çok kısa sürede geniş kit-
lelere ulaşmaktadır.

Kitle iletişim araçları arasında; ga-
zete, radyo, internet ve televizyon 
bulunmaktadır.

Kitle iletişim araçları sadece top-
lumun istediği konularda yayın 
yapmaktadır.

Uygar toplumlarda kitle iletişim 
özgürlüğü bulunmaktadır.

A)

B)

C)

D)

9. Ülkemizde, özellikle çocuk ve gençlerimizin, 
zararlı radyo ve televizyon yayınlarından etki-
lenmesinin önüne geçilmesi amacıyla kurulan 
kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
B) Türkiye Basın Konseyi

C) Sansür Kurulu

D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

10. 
Gazeteciler, gördüklerini, düşün-
düklerini, bildiklerini samimiyetle 
yazmalıdırlar.

Atatürk’ün verilen sözünden;

 I. Gazeteciler fikirlerini açıkça dile getirmelidir-
ler.

 II. Gazetecilerin haber yapma özgürlüğü engel-
lenmemelidir.

 III. Gazeteciler belli konularda haber yapmalı-
dırlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

11. İnternet1. Gazete2.

Televizyon3. Akıllı telefon4.

Yukarıda numaralandırılan kitle iletişim araç-
larının kronolojik sıralaması hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?

A) 2-3-4-1 B) 3-1-2-4

C) 2-3-1-4 D) 2-1-3-4

12. Televizyonda gördüğümüz aşağıdaki işaret-
ler ve bunların anlamları hangi seçenekte 
yanlış eşleştirilmiştir?

A)

B)

C)

D)

7 yaşına kadar olanlar
izleyebilir

Genel izleyici kitlesi

Olumsuz örnek oluştu-
rabilecek davranışlar

Şiddet ve korku
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7. Sınıf

1. Teknolojinin ilerlemesi sonucu kişilerin özel ha-
yatı sürekli tehdit altındadır. Teknolojideki iler-
lemelerle, özel hayatın görüntülenmesi ya da 
kaydedilmesi toplum içinde korku ve güvensizlik 
yaratmıştır.

Parçada anlatılan duruma aşağıdakilerden 
hangisi örnek gösterilebilir?

A) Kişilerin kimlik bilgilerinin izinsiz kullanılması

B) Havva’nın günlüğünün arkadaşı tarafından 
okunması

C) Ali Bey’in tatil görüntülerinin gizlice çekilmesi

D) Bir konu hakkında basın açıklaması yapılması

2. Afrika’dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisi 
ile yurdumuzda sıcaklığın yükselmesi bekle-
niyor. Bu şartlarda bol su içmek doktorların 
önerileri arasında yer alıyor.

 

Verilen haberi en kısa sürede, geniş kitlelere 
ulaştırabilecek kitle iletişim aracı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Radyo B) Televizyon 

C) Gazete D) İnternet

3. 
Kitle iletişim araçları, bireyler arasında bilgi 
alışverişini sağlar ve bu sayede iletişimi hız-
landırır.

Aşağıdakilerden hangisi, belirtilen duruma 
örnek verilemez?

A) Japonya’da yaşanan tsunami sonrası, insanî 
yardım çağrısının televizyonlardan duyurul-
ması sonucunda gıda yardımlarının yapılması

B) Yunanistan’daki yangın haberinin internette 
yayımlanmasıyla, kurtarma ekiplerinin bölge-
ye gönderilmesi

C) Radyodan yapılan acil kan anonsu sonrasın-
da, aranan kanın bulunması

D) Televizyonda yayımlanan yarışma progra-
mından maddi gelir elde edilmesi

4. 
T.C. Anayasası Madde 20 :

Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunula-
maz.

Bu na göre aşa ğı da ki uy gu la ma lar dan han gi-
si Ana ya sa nın 20. mad de si ne uy gun dur?

A) Ya zar Elif Ha nım’ın bir ga ze te de rö por ta jı nın 
ya yım lan ma sı

B) Mah ke me ka ra rı ol mak sı zın Ali Bey’in evi nin 
aran ma sı

C) Giz li ka me ra çe kim le riy le el de edi len Duygu 
Ha nım’ın gö rün tü le ri nin İn ter net te ya yım lan-
ma sı

D) Sav cı lık ve ya mah ke me ka ra rı ol ma dan Ca-
nan Hanım’ın cep te le fonunun din lemeye 
alınması

5. “Basın hürdür, sansür edilemez.” yaklaşımının 
daha çok aşağıdaki hak ve özgürlüklerin han-
gisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A) Düşünce ve ifade özgürlüğü

B) Özel yaşamın gizliliği

C) Eğitim öğrenim hakkı

D) İnanç ve örgütlenme özgürlüğü

6. Bir top lum da ba zı ki şi le rin te le fon la rı nın din-
len me si, mek tup la rı nın ve ya elek tro nik pos-
ta la rı nın ha ber siz ce de net len me si aşa ğı da ki 
hak lar dan han gi si nin ih lal edil di ği nin gös ter-
ge si dir?

A) Ko nut do ku nul maz lı ğı 

B) Özel ya şa mın giz li li ği 

C) Se ya hat ve yer leş me öz gür lü ğü 

D) Ya şa ma hak kı

5
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7. Sınıf

7. 
Madde 28: Basın hürdür, san-
sür edilemez. Devlet, basın ve 
haber alma özgürlüklerini sağ-
layacak tedbirleri alır.

1982

 T.C.

 Anayasası

 

Anayasamızın verilen bu maddesi, aşağıda-
kilerden hangisine yöneliktir?

A) Toplumun özgürce ve doğru haber almasını 
sağlamaya

B) Basın kuruluşlarının çıkarını korumaya

C) Basın organlarının sayısını artırmaya

D) Basın yayın organlarına ayrıcalıklar tanımaya

8. 
Herkesin kendi evinde, aile bireyle-

riyle birlikte rahatsız edilmeden hu-

zurlu bir yaşam sürme hakkı vardır. 

 

Efe’nin söylediği hak, aşağıdakilerden hangi-
sinin göstergesidir?

A) Konut dokunulmazlığının

B) Özel hayatın gizliliğinin

C) Düşünce özgürlüğünün

D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün

9. Televizyon, ---- aracıdır.

Basın hürdür, ---- edilemez.

“Ne dediğini bilmiyorsun” diyen biri ---- di-
lini kullanmıştır.

    

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerle-
re aşağıdaki seçeneklerde verilen kelimeler 
doğru bir şekilde yerleştirilirse hangisi boşta 
kalır?

A) kitle iletişim B) sen
C) sansür D) iletişim

10. 
Bilimsel çalışmaların objektif 

olabilmesi için bilim insanları 

düşüncelerini özgürce ifade 

edebilmelidir. Toplumlar an-

cak bu şekilde ilerleyebilir ve 

demokrasiyi yaşayabilir.

 

Verilen konuşma metnine dayanarak aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Özgür düşünce bilimsel çalışmalar için 
önemlidir.

B) Toplumlar, bilim adamlarına sahip çıkmamış-
lardır. 

C) Demokratik ortamlarda düşünce özgürlüğü 
vardır.

D) Toplumların ilerleyebilmesinde özgür düşün-
ce ortamı gereklidir.

11. Basın ve yayın kuruluşları halkı bilgilendirirken 
bazen yanlış bilgiler verebilir. Bu tür bir yanlışlık 
yapıldığında yayımladıkları düzeltme yazısına 
tekzip denir.

Aşağıdakilerden hangisi tekzip yayımlanma-
sını gerektiren bir durumdur?

A) Hırsızlık yapmadığı hâlde hırsız gibi gösteri-
len bir vatandaş 

B) Yayaya çarpıp kaçan sürücü

C) Boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk

D) Romanı eleştirilen bir yazar.

12. Aşağıdakilerden hangisi Basın Ahlak Yasa-
sı’nın genel özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumun yararı olmadıkça gizli bilgiler ya-
yınlanamaz.

B) Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmak-
tan kaçınır.

C) Doğruluğundan emin olmadan tüm haberleri 
yapmalıdır.

D) Özel yaşamı küçük düşürücü şekilde haber 
yapılamaz.
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A. Aşağıda verilen cümlelerin boş bırakılan yerlerini verilen uygun kelimeler ile tamamlayınız. Kalan 
kelimeleri altta verilen yere yazarak cümleyi oluşturunuz.

sen dili
mimik

dönüt
Basın

iletişim
kamuoyu ben dili

edilemez

olumsuz

ön yargı

kaynak

hürdür

Jest

dinleme
empati sansür

Kalan Kelimeler:

1. Bir duygu ya da düşüncenin çeşitli yöntemlerle istenilen yere kişiye ulaştırmaya ve anlaşılmasına 
........................... denir.

2. İletişimde düşünceleri belirtecek biçimde yüz ifadeleri ile konu hakkında davranışta bulunmaya 
........................ denir.

3.  İletişimde herhangi bir düşünceyi el, kol, baş işareti ile anlatmaya çalışmaya .............. denir.

4. İletişimde karşı tarafa iletilmek üzere mesajı verene .......................... denir.

5. İletişimde anlatılan mesajı anlamaya çalışmaya etkin .................. denir.

6. İletişimde mesaj alanın geri bildirimine ................... denir.

7. İletişimde karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyarak onu anlamaya çalışmaya ................. denir.

8. İletişimde emir vermek, aşağılamak, hakaret etmek, tehdit etmek gibi durumlar iletişimi .............. 
etkiler.

9. Toplumda genel düşünce, basın ve yayının tartışma gündeminde olmasına .................... denir.

10. Karşısındaki kişiyi suçlamadan, yargılamadan olumlu bir şekilde kullanılan dile .............. denir.

11. İletişimde başka bir kişi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan peşin hüküm vermek ..............dır.

12. “Çok dikkatsizsin, sürekli aynı hatayı yapıyorsun” sen ..............ne örnektir.

1
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B. Aşağıda verilen bilgileri değerlendirerek doğruysa “✓”, yanlışsa “✗” kutucuğunu işaretleyiniz.

D Y

İletişimde merhaba, günaydın, selam vermek gibi başlangıçlar olumlu iletişim
örnekleridir.

Birden çok insanın aynı anda haber alabildiği basın yayın kuruluşlarının kullandığı 
radyo, televizyon, İnternet ve gazete gibi unsurlara kitle iletişimi denir.

Ön yargılı olmak iletişimi olumsuz etkiler.

Basın yayın sayesinde toplum hızlı ve güvenilir birçok kaynaktan bir konu hakkında 
bilgi edinir. Böylece kamuoyunun oluşumu sağlanır.

Etkili iletişimde mesajı alan karşısına dönütte bulunmaz.

Basın hürdür sansür edilemez ifadesi, basın yayın hayatının özgürlüğünü ifade eder.

İletişimde sen dili olumsuz, ben dili olumlu cümleleri ifade der.

Empati kurmak ve tehdit etmek olumlu, iletişim arasında gösterilebilir.

Bakışma, jest, mimik kullanmak ve el kol hareketleri yapmak sözsüz iletişimdir.

Televizyon, İnternet ve gazete işitsel iletişim, radyo görsel iletişimdir.

Etkili anlatıcı jest mimik kullanır, dinleyicilere döner uygun ses tonu ile konuşur.

Tezhip yapılan yanlış ve asılsız haberin doğrusunu ilan etmek ve halka aynı yerden 
bilgi vermeye denir. 

İyi bir dinleyici konuşmacının sözünü keserek anladığını ifade eder.

Ülkemizde yayın yapan kuruluşlar özel hayatın gizliliği esasına uymak zorunda de-
ğildir.

İletişimde, yargılamak, sorguya çekmek, ahlak dersi vermek, teselli etmek olumlu 
iletişim kurmayı sağlar.

Kişiler arasında çıkan çatışmaların çözülmesine uzlaşma denir.

Kitle iletişim araçlarından olan televizyon bu araçlar arasında icat bakımından ilk 
sırada yer alır.

1.

9.

5.

13.

3.

11.

7.

15.

2.

10.

6.

14.

4.

12.

8.

16.

17.

Olağanüstü hâl durumlarında insanların yerleşme ve seyahat özgürlüğü kısıtlana-
bilir.

18.
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1. Osmanlı Devleti ilk dönemlerinde;

• Balkanlar bölgesinde aldığı yerlere Anado-
lu’dan getirdiği göçebe Türkmenleri yerleş-
tirmiş,

•  Farklı inançlardaki halkların dinîne saygı 
göstermiştir. 

Osmanlı yöneticilerinin bu uygulamalarla;

 I. Devlet otoritesini güçlendirmek,

 II. Ele geçirilen yerlerde kalıcı egemenlik sağla-
mak,

 III. Bölgenin üretim faaliyetlerini ele geçirerek 
halkın göç etmesini sağlamak

durumlarından hangilerine ulaşmayı hedefle-
mişlerdir?

A) Yal nız I. B) I ve II.

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

2. Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda yeni-
lerek esir düşmesinden sonra Anadolu Türk 
Beylikleri yeniden kurulmuş ve şehzadeler 
arasında taht kavgaları başlamıştır.

Parçadaki bilgilere göre;

 I. Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesi zayıfla-
mıştır.

 II. Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.

 III. Osmanlı Devleti’nin toprakları küçülmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yal nız I.  B) I ve II.

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

3. 
Ben Orhan Gazi’yim. Benim dönemim-

de; ilk gümüş para basıldı. Vezirlik ma-

kamı ve divan örgütü kuruldu. Düzenli 

ordu oluşturuldu.

 

Buna göre Orhan Gazi’nin hangi alanda çalış-
malar yaptığı söylenemez?

A) Tarım B) Maliye

C) Askerî D) Yönetim

4. 

Göçebe 
Türkmenleri

 

Yukarıdaki haritada Osmanlı Devleti’nin Balkan-
lara Türkmenleri yerleştirme aşamaları gösteril-
mektedir. 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettikleri 
yerlere konar göçer Türkmenleri yerleştirme-
si aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Sosyal devlet anlayışıyla
B) Hoşgörü anlayışıyla

C) İskân politikasıyla

D)  Devşirme sistemiyle

5. 

Taht kavgalarının yaşandığı Fetret 
Devri’ni sona erdirerek tahta çık-
tım. Devleti dağılma tehlikesinden 
kurtardığım için devletin ikinci kuru-
cusu sayıldım.

 

Kendini tanıtan bu Osmanlı padişahı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) I. Mehmet (Çelebi) B) Orhan Gazi

C) I. Bayezid (Yıldırım) D) II. Murat

Beylikten Cihan Devletine

2. ÜNİTE


