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6.

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar
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1. 
Çocuklar rollerimizin zaman

içinde değişmesi ile ilgili 
kim bilgi verecek?

Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci 
doğru cevap vermiştir?

Rollerimiz doğuştan gelir
ve hiç değişmezler.

Mine

A)

B)

C)

D)

Murat

Cenk

Lale

Tüm rollerimizi yaşarken
ediniriz, her rol yaşamımızda

bir defa kullanılır.

Bazı rollerimiz doğuştan
gelir, bazıları sonradan edini- 

lir, ayrıca roller zaman
içinde değişir.

Rollerimiz asla değişmezler
ve hayatımız boyunca aynı

rolleri kullanırız.

2. Sema 6. sınıfta okumaktadır. İki kardeşi daha 
bulunan Sema evin en büyük çocuğudur. Öğ-
retmeni onu okulda Yeşilay Kulübü'ne seçmiştir. 
Arkadaşları ile kulüp çalışmalarına katılarak ku-
lüple ilgili işleri yürütmektedir.

Anlatıma bakılarak Sema’nın hangi role sa-
hip olduğu söylenemez?

A) Abla B) Öğrenci

C) Başkan D) Evlat

3. 
İnsanlar doğdukları andan itibaren

farklı rollere sahip olurlar ve 
bu roller zaman içerisinde değişir.

Aşağıdaki örneklerden hangisi bu bilgiye uy-
gun düşmez?

A) Ailesinin tek çocuğu olan Büşra’nın bir süre 
sonra abla olması

B) Bir şirkette çalışan Mehmet Bey’in müdürlü-
ğe terfi etmesi.

C) Ayla Hanım’ın üyesi olduğu dernekte başkan 
seçilmesi.

D) Bilal’in yeni arkadaşlar edinerek arkadaş 
çevresini genişletmesi.

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde rol ve 
taşıdığı sorumluluk eşleştirmesi yanlış yapıl-
mıştır?

Rol Sorumluluk

A) Öğrenci Okula gitmek

B) Doktor Tedavi etmek

C) Hostes Yolculara yardımcı olmak

D) Polis Suçluları yargılamak

5. Kadir üniversite son sınıfta okumaktadır. Yıl so-
nunda mezun olduktan sonra öğretmen olarak 
göreve başlayacaktır. Babası ise onun, kardeşi 
gibi büyük bir şirkette çalışmasını istemektedir.

Kadir’in rolleri ile ilgili aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yapılamaz?

A) Birden fazla rolü aynı anda üstlenmektedir.

B) Zaman içerisinde rollerinde değişme olacak-
tır.

C) Rollerini başarıyla yürütmektedir.

D) Bazı rollerini sonradan edinmiştir.

Değişen Rollerim 1

1. ÜNİTE
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6. • Derse zamanında katılmak

• Ders anlatmak

• Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak

Aşağıdakilerden hangisi verilen bu sorumlu-
lukları karşılayan roller arasında yer almaz?

A) Öğretmen  B) Öğrenci 

C) Doktor  D) Anne

7. İnsanlar doğdukları andan itibaren tek bir rol üst-
lenmezler, yaşantıları boyunca aynı anda birden 
çok rol ve sorumluluğa sahip olabilirler. 

Aşağıdaki seçeneklerdeki bilgilerden hangisi 
buna örnek gösterilemez?

A) Şirin, 14 yaşındadır ve ailesinin tek kızıdır. 

B) Can,  özel bir şirkette müdür olarak çalışmak-
tadır.

C) Mehtap Hanım kızını çalıştığı  okulda okut-
maktadır. 

D) İsmail kendisi gibi mühendis olan kardeşi ile 
ortak şirket açmıştır. 

 

8. Bazı rollerimiz  doğuştan  itibaren  sahip olduğu-
nuz rollerimizdendir. Bazılarını ise  yaşantımız 
sırasında  sonradan ediniriz. 

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

A) Evlat B) Kaptan

C) Müdür  D) Öğrenci

9.  

Öğretmen öğrencilerden ailelerine ait bir resim  
getirmelerini istemiştir. Yakup fotoğraf albümünü 
karıştırırken ailesine  ait yukarıdaki resmi bula-
rak okula götürmüştür.

Yukarıdaki anlatıma ve verilen görsele bakı-
larak Yakup’un rolleri ile ilgili aşağıdaki çıka-
rımlardan hangisi yapılamaz?

A) Birden fazla role sahiptir. 

B) Doğuştan gelen rollerinden biri evlat olmak-
tır. 

C) Sonradan edinmiş olduğu roller bulunmakta-
dır. 

D) Rollerine ait sorumlulukları yerine getireme-
mektedir. 

10. Bir içecek firmasında çalışı-
yorum. Yıllardır bu fabrikada  
bulunduğumdan hemen her 
bölümdeki işleri yürütebiliyo-
rum. Aslında  ben gıda mü-
hendisiyim. Ama buradaki iş-
leri birilerinin yapması 
gerekiyor. Her  bölümle ilgili 

bilgi sahibi olduğumdan firma sahibi bana mü-
dürlük görevini vermek istiyor. Şimdi değil ama 
iler ki zamanlarda  bu teklifi kabul edeceğim. 

Mesut Bey’in anlatımına bakarak,  rol ve so-
rumlulukları ile  ilgili seçeneklerde verilen 
sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? 

A) Hangi rollere sahiptir? 

B) Firmadaki asıl rolü nedir?

C) Hangi rolü onu mutlu etmektedir?

D) Zaman içerisinde rollerinde değişme olacak 
mıdır?
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6. Sınıf

1.         
Dil

II

Gelenek
Ta

rih

I

IV

Ci
ns

iye
t

III

Balık kılçığında  verilen kaç numaralı bilgi  
kültürel birliğin  oluşmasında  etkili değildir? 

A) I. B) II.  C) III. D) IV.

2. Cirit,  at üzerinde oynanan çok eski bir Türk 
oyunudur. Oynayana çeviklik, sağlamlık, iyi bir 
binicilik kazandırır. Ülkemizde çok iyi binicilerin 
yetişmiş olması biraz da bu oyunun çokça oy-
nanması ile izah edilebilir. Bugün hâlâ Anado-
lu’nun orta kesimlerinde, cirit oyunu spor amaçlı 
olarak oynanmaktadır.  Birçok insan cirit oyunu-
nu  izlemek için cirit oynanan şehirlere gitmek-
tedir. 

Cirit  oyunu ile ilgili verilen bilgilere  daya-
narak  aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşı-
labilir? 

A) İnsanlar arasındaki etkileşimi ve bireysel ge-
lişimi etkilemektedir. 

B) Günümüzde yaygın olarak oynanmaktadır. 

C) Yabancıların ilgisini çeken bir spor  dalıdır. 

D) Spor dalı olarak üniversitelerde eğitimi veril-
mektedir. 

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde  kültürel 
özelliklerimize ait  bir örnek verilmemiştir?

A) Büyüklerimizin ellerinden öpmek en önemli 
geleneklerimizdendir. 

B) Düğünlerde   yemekler yapılıp dağıtılır.

C) Bayram gelince  alışveriş merkezleri gezilir. 

D) Bayramlarda bayramlıklar giyilir  ve bayram 
namazına gidilir.

4. İnci,  “kültürel ögeleri-
miz”  adlı bir  proje 
ödevi hazırlamak 
istiyor. 

İnci’nin hazırlayacağı bu ödevin içeriğinde 
aşağıdaki  konulardan hangisinin bulunması 
yanlış olur? 

A) Yoğurt ve ayranın kültürümüzdeki önemi

B) Türk lokumunun tarihçesi 

C) Halı ve kilimlerin yapılışları

D) Gitarın Türk tarihindeki  önemi 

5. “Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. 
Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler 
içinde; ahlakını, geleneklerini, hatıralarını, çı-
karlarını, kısacası bugün kendi milliyetini milliyet 
yapan her şeyini dili sayesinde korumuştur. Türk 
dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir”

Atatürk’ün yukarıdaki sözü Türk dilinin hangi 
özelliğini anlatmaktadır? 

A) Öğrenilmesinin kolaylığını

B) Birleştiriciliğini

C) Anlaşılabilirliğini 

D) Yaygın olarak kullanıldığını 

6. Türk  milleti tarih boyunca toplumsal anlamda  
birlik ve beraberlik içerisinde olmuştur.  Bu birlik-
teliği sağlayan önemli Türk büyükleri bulunmak-
tadır. 

Buna  göre aşağıdakilerden hangisi  Türk bü-
yükleri arasında yer almaz?

A) Mevlana 

B) Yunus Emre 

C) Galileo 

D) Hacı Bektaş-ı Veli

Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz 2
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7. Bir milletin dili bozulursa kültüründe de sıkıntılar 
ortaya çıkar.

Dilin bozulması;

I. Düşünce, edebiyat, sanat alanlarında kopma

II. Kültürel değerleri öğrenememe

III. Kuşakların birbirini anlayamaması 

gibi durumlardan hangilerinin ortaya çıkma-
sına sebep olur?

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

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

8. Bayramlar  bizi bir arada  tutan değerlerin başın-
da gelir. Millî bayramlarımız  ve dini bayramları-
mız  asırlardır  coşku içerisinde  kutlanmaktadır. 
İnsanlar  bayramlarda  bir araya gelmekte, uzun 
zaman  birbirini göremeyenler bayramlar  vası-
tasıyla  görüşmektedirler. Ancak teknolojinin ge-
lişmesi ile birlikte mektup, tebrik kartı  gönderme 
gibi  gelenekler kullanılmadığı için unutulmuştur. 
İnsanlar bu durumu “nerde o eski bayramlar”  
sözü ile ifade  etmektedirler. 

Anlatıma bakılarak bayramlarla ilgili aşağıda-
ki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dinî bayramlarımız daha coşkulu kutlanmak-
tadır. 

B) Bayramlar birlik ve beraberliği ifade  eder.

C) Günümüzde bayramlar ile ilgili kutlamalarda 
değişiklikler olmuştur.

D) Teknolojinin gelişmesi bayramları da etkile-
miştir.

9.         Dünü bugüne bağlamak...

Verilen cümle  toplumsal birliğin sağlanma-
sında etkisi  olan  hangi ögeyi işaret etmek-
tedir? 

A) Dil birliği  B) Din birliği 

C) Tarih birliği D) Irk Birliği 

10.    

Müge

Yaşadığım yerde insanlar 
yardımlaşma ve  dayanışma
içinde,  birlik ve beraberlik

duygularıyla  yaşamaktadırlar. 

 

Müge’nin  anlatımına göre  yaşadığı yer için 
aşağıdaki durumlardan hangisi  söylene-
mez?

A) İnsanlar arasında  kültür birliği bulunmakta-
dır.

B) Dil birliği olmadığı için insanlar birbirlerini  
daha iyi anlamaktadırlar. 

C) Aynı duygu ve düşünceleri paylaşan kişilerin 
varlığı söz konusudur.

D) İnsanlar arasında ortak değer yargıları mev-
cuttur.

11. ✓ Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

✓  Bir mum, diğer bir mumu tutuşturduğunda 
ışığından bir şey kaybetmez.

✓  Topluluktan bir an bile ayrılmak iyi bil ki şey-
tanın hilesinden ibarettir.

(Mevlana)

Söyledikleri toplumda birlik ve beraberlik 
mesajları veren Mevlana’nın  verilen  sözleri 
aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde  han-
gisi  dışarda kalır?

A) Gelenek görenek 

B) Yardımlaşma

C) Dayanışma 

D) Birlik ve Beraberlik 

12. Kültür  birliği bir toplumu bir arada  tutan en 
önemli öğelerden biridir. Kültür  gelenek  ve gö-
renekler sayesinde nesilden nesile aktarılır. 

Buna  göre, 

I.  bayramlarda büyüklerin ellerini öpmek, 

II.  düğünlerde  misafirlere  yemek ikram etmek,

III. yılbaşını ailemizle  tatil yaparak kutlamak 

uygulamalarından hangilerinin Türk kültürü 
içerisinde  var olduğu söylenebilir? 

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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6. Sınıf

1.     
Çocuklar bana ön yargı

 nedir doğru şekilde ifade
eder misiniz?

Öğretmenin  sorduğu soruya  aşağıdaki öğrenci-
lerden hangisi doğru cevap vermiştir?

Bir insanı suçsuzken
cezalandırmaktır. 

A)

B)

C)

D)

İnsanları tanımadan onlar
hakkında  olumsuz

düşünmektir.  

Kendimizi karşıdaki
insanın yerine koyarak
onun gibi düşünmektir. 

Karşımızdaki kişi hakkında
olumlu düşünmektir.

2. Ön yargılı yaklaşım insanlar arasındaki ilişkileri 
olumsuz etkilemektedir. Toplumsal ön yargılar  bir-
lik beraberliği ve toplumsal huzuru bozmaktadır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi  toplum-
sal huzuru bozan bir cümledir?

A) İnsanlar sorunlarını birlik ve beraberlik içeri-
sinde çözebilirler. 

B) İnsanlar yaşlanınca bir işe yaramadıklarından 
toplumsal hayatla bağlarını koparmalıdırlar. 

C) Bazı zamanlarda insanlar yalnız kalmaya ih-
tiyaç duyarlar. 

D) Bir işi yaparken diğer insanların yardımlarına 
ihtiyaç duyarız.

3. İnsanlara karşı ön yargılı davranılması duru-
munda, 
I. Güvensizliğin artması,

II. Yakınlaşmanın artması,

III. İletişim sorunlarının artması

gibi durumlardan hangileri gerçekleşir? 
A) Yalnız II. B) I ve II.
C) I ve III. D) I, II ve III.

4. Van, ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi. Van 
Gölü çevresine yerleşmiş şehrin iklimini bu göl 
etkileyerek çevresine göre daha yumuşak bir  
hâle getiriyor.  Bu şehirle sembolleşen dünyaca 
ünlü Van kedisini de unutmamak gerekir. İnsan-
lar Van’a gelmekten korkuyorlar. Çünkü güvenlik 
açısından pek iyi bir şöhrete sahip değil. Dışar-
dan bu şehrin korkutucu ve güvensiz olduğunu 
düşünenler çoğunlukta. Ancak şehre bu düşün-
celerle gelenler çok kısa zamanda “dışarıdan 
böyle görünmüyor ama” demeden edemiyorlar. 
Akıllarındaki siyahlarla boyanmış Van resmi bir-
den açık renklerle süslemiş bir doğa resmine 
dönüşüveriyor. 

Parçadaki anlatıma  bakılarak aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Bir şehre  gitmeden o şehir hakkında çıka-
rımda bulunulabilir.   

B) Van  güvenlik sorunları olan bir şehir olduğu 
için kimse buraya gitmemektedir. 

C) İnsanlar Van şehrine karşı ön yargılı davran-
maktadır.

D) Bir yer hakkındaki kararlarımızı bu yerin  dı-
şarıdan gördüğümüz özelliklerine  göre vere-
biliriz. 

5.            • Daha önce bir bankada ve şirkette çalıştım 
ama engelli olduğum için işten çıkardılar.

  • Görme engelli olduğum için İşe girsem “her 
gün beni biri mi götürüp getirecek” diye so-
ruyorlar.  

  • Daha önce birkaç yerde çalıştım ama enge-
lim yüzünden işten çıkarıldım.

Ülkemizde engellilerin çalışma hayatında karşı-
laştıkları durumlar ile ilgili örnekler verilmiştir. 

Bu örneklere bakıldığında aşağıdaki çıkarım-
lardan hangisi yapılabilir? 

A) Engelli bireylere  karşı samimi  davranılmak-
tadır. 

B) Engelli bireylerin daha iyi koşullarda çalışma-
sı  sağlanılmaya çalışılmaktadır.

C) Engelli bireyler toplumdan tamamen dışlan-
mışlardır. 

D) Engelli bireylere karşı çalışma  hayatında  ön 
yargılar bulunmaktadır. 

3Ön Yargıları Kırıyorum
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6. Daracık bir sokaktan geçerken önümde koltuk 
değnekleri ile yürüyen biriyle karşılaştım. İşe 
yetişmem gerekiyordu. Hızlı yürüyemediği için 
beni yavaşlatmıştı. İçimden biraz kızsam da ses 
çıkarmadım.  Biraz daha ilerleyince dayanama-
dım. “madem hızlı  yürüyemiyorsun yol ver de 
geçeyim. Zaten dikkatli biri olsan bacağını kay-
betmezdin” diyerek tepkimi gösterdim. Bana 
döndü ve hayatımda hatırladıkça çok utanaca-
ğım ve unutamayacağım o sahneyi, söylediği 
şu cümleyle beynime çaktı. “ben bu vatan için 
kaybettim o bacağımı” 

Parçadaki bilgilerle ilgili aşağıdaki yorumlar-
dan hangisinin yapılması uygun olur?

A) Ön yargılar  insanların birbirlerine  davranış-
larını olumsuz yönde etkilemektedirler. 

B) Engelli bireyler toplum içerisinde saygı gör-
mektedirler.

C) Ön yargılar insanları birbirlerine yakınlaştırır. 

D) Engelli bireyler topluma uyum sağlayama-
maktadırlar. 

7. 

Canan

6. sınıfta okuyorum. Sosyal  bilgiler 
dersini çok seviyorum. Bunun nedeni 
öğretmenimizin dersi çok zevkli işle-
mesi, dersi eğlenerek öğreniyoruz. 
Bir gün öğretmenimizin artık bizim 
dersimize  girmeyeceğini öğrendiğim-

de  çok üzüldüm. Sosyal Bilgiler dersini artık dinle-
yemeyeceğimi düşünmüştüm. Dersimize  yeni gire-
cek olan öğretmenin  dersi anlatamayacağını 
düşünüyordum. Ancak ilk dersimizde  öğretmenimi 
çok sevdim çünkü bizim anlayabileceğimiz  şekilde  
ve  eski öğretmenimiz  gibi  eğlenceli ders  anlat-
mıştı.

Canan’ın yaşadığı bu durumla ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Ön yargılı davrandığı için olumsuz etkilen-
miştir. 

B) Ön yargılı davranmıştır.

C) Aceleci bir tavırla  karar vermiştir.

D) Düşünceleri yanlış çıkmıştır.

8. Toplumlarda  ön yargılar genellikle ırk, renk, cin-
siyet, sosyo-ekonomik temellere dayandırılarak 
oluşmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi ön yargıya  örnek 
olan bir düşünce  değildir?

A] Siyahi insanların  hırsız ve kötü huylu  olarak 
nitelendirilmesi

B) Kadınların  iş hayatında  başarılı olamaya-
caklarına  inanılması 

C) İşe  yeni başlayan personel için “acemi” “yar-
dıma ihtiyacı olur” düşüncelerinin oluşması

D) İnsanları tanıdıktan sonra onlar  hakkındaki 
düşüncelerin ifade edilmesi 

9. Toplumlar hakkındaki kalıp yargılar o toplumun 
tüm bireylerine mal edilerek  onlar hakkında  
olumlu yada olumsuz  düşüncelerin oluşmasına 
neden olmaktadır.  

  • Japonlar zeki insanlardır.
  • Ruslar insanlara soğuk davranırlar. 
  • Türkler misafirperver insanlardır. 
  • Afrikalılar iyi koşucudurlar. 

Buna göre  yukarıda  verilen örneklerden kaç 
tanesi kalıp yargılara  örnek gösterilebilir?

A) 1 B) 2  C) 3       D) 4

10. 

▲ ● ★ ■

D

D D

Y

Y Y

Hiç tanımadığımız 
insanlara karşı ön 

yargılı yaklaşabiliriz. 

Ön yargılar nede-
niyle  insanlar ara-
sı ilişkiler olumsuz 

etkilenebilir. 

Ön yargılar  toplumsal birlikteliği güçlendir-
mede  önemli görevler üstlenirler.  

Yukarıda  verilen doğru- yanlış olarak  değer-
lendirildiğinde  hangi çıkışa ulaşılır? 

A)  ▲ B) ●  C) ★ D) ■
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6. Sınıf

1. Ülkemizde  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Mü-
dürlüğünün, 

  • Sosyal yardım programlarının ölçütlerini be-
lirlemek

  • Araştırma ve incelemeler yapmak, proje ha-
zırlamak ve uygulamak

  • Yoksullukla mücadele alanında uluslararası 
gelişme ve uygulamaları izlemek

  • Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi ile ilgili işleri 
yürütmek

  • Yardım kampanyalarını koordine etmek

gibi görevleri bulunmaktadır. 

Buna  göre ülkemizde Sosyal Yardımlar Ge-
nel Müdürlüğü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Yardımları  rastgele  seçilen insanlara  dağıt-
maktadır. 

B) Sosyal yardımların doğru bir şekilde dağıtıl-
masını sağlamaktadır. 

C) Kampanyalar, araştırmalar, incelemeler yap-
maktadır. 

D) Yoksullukla mücadeleye katkı sağlamakta-
dır.

 

2. Uzun yıllar dağcılıkla ilgilenen Kemal Bey, AKUT 
adı verilen bir yardım kuruluşunun kurulduğunu 
duyunca bu kuruluşa üye olur. Amacı dağ ve 
doğa koşullarında meydana gelen kaybolma , 
kaza ve yaralanmalarda  insanlara yardımcı ol-
maktır.    

Verilen bilgilere bakılarak, 

I. Kemal Bey’in ilgileri onu yardımlaşmaya yö-
neltmiştir. 

II. Kemal Bey yardıma ihtiyacı olanlara yardım 
etmek istemektedir. 

III. Kemal Bey Dağcılıkla ilgili ihtiyaçlarını üye 
olduğu bu  kuruluştan karşılamaktadır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I. B) I ve II. 

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

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaş-
ma ve dayanışmanın öneminden bahsetmek-
tedir?

A) El eli yıkar, iki el de yüzü

B) Ak akçe kara gün içindir. 

C) Dost acı söyler.

D) Sakla samanı gelir zamanı 

4. Karşılık beklemeden birlik olup yapılan her 
iş mutlaka zafer ile sonuçlanır.

Verilen bilgide vurgulanan düşünce aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Yardımlaşma  B) Özgürlük 

C) Adalet D) Kardeşlik

5. Deprem, sel gibi doğal afetlerde hem ulusal 
hem de uluslararası alanda yardıma koşan 
kuruluşumuz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeşilay 

B) Türkiye Eğitim Vakfı

C) Çatom 

D) Kızılay

6. Ülkemizde sigara, alkol gibi zararlı alışkanlık-
lardan, halkı ve özellikle gençleri korumaya 
çalışan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeşilay  B) Lösev

C) Kızılay  D) Akut

4Birlikte Daha Güçlüyüz
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6. Sınıf

7.            • Sadaka Taşı Derneği 
  • Cansuyu Dayanışma Ve Yardımlaşma Der-

neği 

  • Diyanet Vakfı

  • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Yukarıda verilen kuruluşlarla ilgili hangisi 
söylenemez? 

A) Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlarlar.

B) İnsanlara zor günlerinde destek olurlar.

C) Devlet tarafından kurulmuşlardır.

D) Toplumda yardımlaşma duygularını arttırırlar.

8. I. Deprem bölgelerine yüksek katlı binalar yap-
mak 

II. Köprü, çeşme, cami  gibi eserler yaptırmak 

III. Muhtaç çocuklar yararına yardım kampanya-
sı düzenlemek

IV. Büyük şehirlere  sanayi tesisleri inşa etmek 

Verilen faaliyetlerden hangileri yardımlaşma ve 
dayanışmaya örnek gösterilebilir?

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

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

9.      
AKUT

Sosyal
Yardım

Kuruluşları
Kızılay LÖSEV

?

Şemada verilen bilgilere  göre soru işareti ye-
rine hangi seçenekteki kurum yazılmalıdır?

A) İlçe Emniyet Müdürlüğü 

B) Türk Hava Kurumu 

C) Sağlık Ocağı

D) Müftülük 

10. 

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Çamırdık 
köyünde kilitli parke taşının imece usulü 
döşendiği bildirildi.
Aslanapa Kaymakamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği tarafından Çamırdık 
köyüne yıl içerisinde kilitli parke taşı ve 
taşların döşeme yapılması için kum 
dağıtıldığı, köylülerin kilitli parke ve 
kumları alıp imece usulü taşları köy 
sokaklarına döşedikleri açıklandı.

Köylerine İmece Usulü Taş Döşediler

  

Verilen gazete haberine göre  İmece usulü ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yardımlaşma ve dayanışma  amaç edinilmiştir. 

B) İnsanlar tek başlarına  zorlanarak yapacakla-
rı işi imece ile yapmaktadırlar. 

C) İşlerin daha kolay ve daha  hızlı yapılmasını 
sağlamaktadır. 

D) İmece usulü sadece köylerde  uygulanan bir 
usuldür. 

11.       
AKUT

İletişimi
arttırır.

?

Yardımlaşma
ve

Dayanışmanın
faydaları

Bir arada
yaşamayı

kolaylaştırır.

Şemadaki soru işareti yerine  aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi getirilemez? 

A) İnsanlar arasındaki  bağları kuvvetlendirir. 

B) İşbirliğini geliştirir.

C) İnsanların maddi beklentilerini arttırır. 

D) Toplumda barış ve huzur ortamı oluşur. 
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6. Sınıf

Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum 5

1. Sorumluluk sahibi olan bir vatandaş tutum 
ve davranışlarında aşağıdakilerden hangisini 
göstermez?

A) Vergisini verir.

B) Faturalarını ödemekte gecikmez.

C) Devletin malını korumaz.

D) Askerlik görevini yerine getirir.

2. 
Yeni aldığım 

cep telefonumun bozuk 
çıkması üzerine ne yapacağımı 
şaşırdım. Hakkımı aramak için 

ne yapmalıyım?

Sedat Bey’in sorununun çözümü için, aşa-
ğıdaki yöntemlerden hangisine başvurması 
yanlış olur?

A) Bir ay içinde itiraz etmelidir.

B) Ödediği paranın iadesini istemelidir.

C)  Mağaza sahibiyle münakaşa etmelidir.

D) Tüketici sorunları hakem heyetine başvurma-
lıdır.

3. 
“Mahallesindeki bakkaldan süt alan Ayşe 
Hanım, sütün kullanma tarihinin geçtiğini 
fark eder. Değiştirmek için bakkala gittiğinde 
olumsuz yanıt alır.”

Ayşe Hanım, aşağıdaki kurum ve kuruluşlar-
dan hangisine başvurursa sorununu çöze-
mez?

A) Reklam Kurulu

B) Tüketici Hakları Merkezi

C) Tüketici Mahkemesi

D) Muhtarlık

4. 
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, 
sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, 
sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleş-
tirmek ve kamu mallarını korumak; seyahat 
hürriyeti ise, suç, soruşturma ve kovuştur-
ması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek 
amacıyla kanunla sınırlanabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen 
hak ve hürriyetlerimizin kısıtlanması ile ilgili 
uygun bir örnek değildir?

A) Salgın hastalıklar nedeniyle, bir kentten baş-
ka bir kente gidişin engellenmesi

B) Tarihî eserlerin bulunduğu yerlere ev inşa 
edilememesi

C) Adli soruşturma geçiren bir kişinin, şehir dışı-
na çıkmasının yasaklanması

D) Sebep gösterilmeksizin bir kente yerleşimin 
engellenmesi

5. Bir toplumun üyeleri, birbirinin
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
birbirine destek olabilir ve yardımda 
bulunabilir. Çünkü düzenli bir toplum 
içinde güvenli ve huzurlu bir hayata

kavuşmanın yolunun buradan
geçtiğinin farkındadırlar.

Özge, toplumsal hayatın daha çok hangi 
özelliğini vurgulamıştır?

A) Birlikte yaşama zorunluluğunu

B) Ahlaki temele dayandığı

C) Ekonomik iş birliğini

D) Siyasi gücünü

6. 

Emre

Anneciğim, devlet 
kuruluşlarında karşılaştığımız 
hizmet aksamaları için hangi 

kurumlara başvururuz?

----
----

Emre’nin annesi, aşağıdakilerden hangisini 
söylerse yanlış cevap vermiş olur?

A) Belediyeler B) Reklam kurulu
C) Kaymakamlıklar D) Muhtarlıklar
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6. Sınıf

Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

7. 
İnsanlar bazen 

kendi sorumluluklarını yerine 
getirmediklerinden devleti 

ve yetkilileri suçlarlar.

Aşağıdaki olaylardan hangisi Cemil’in bu dü-
şüncesine örnek gösterilemez?

A) Kaçak elektrik kullanımı yüzünden yangınla-
rın çıkması

B) Yapımı iyi denetlenmeyen bir binanın dep-
remde yıkılması

C) Ambulansın emniyet şeridi kapalı olduğu için 
zamanında yaralıya müdahale edememesi

D) İtfaiyenin sokak aralarına park yapan araç-
lardan dolayı sokaklara giremeyip yangına 
müdahale edememesi

8. Televizyon izlerken 
evimin elektriği kesildi. 

Ne zaman düzeleceğini öğrenmek 
için elektrik kurumunu aradım. 

Faturamı ödemediğim için elektriğin 
kesildiğini söylediler.

Ahmet Bey’in elektrik faturasını ödememesi 
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Özgürlüklerinin farkında olmadığının

B) Haklarını öğrenmemiş olmasının

C) Sorumluluğunu yerine getirmediğinin

D) Düşüncelerini açıklamaktan çekinmediğinin

9. Alışverişlerde fiş ve garanti belgesi alma1.

Yasalara uygun hareket etme2.

Tüketici Mahkemesine başvurma3.

Yukarıda açıklanan durumlardan hangileri 
toplumsal sorunlarımızı çözmeye yardımcı 
olur?

A) Yalnız 2. B) Yalnız 3.

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

10. Aşağıdaki kişilerden hangisi, vatandaş ola-
rak hak ve sorumluluklarının bilincinde de-
ğildir?

A)

B)

C)

D)

Büyükşehir Belediyesinin en son
yaptığı toplantıda aldığı kararları

öğrenmek için, bilgi edinme
hakkımı kullanarak dilekçe verdim.

Alışveriş yaptığım bir mağazadan,
istememe rağmen fatura,

almayınca Maliye Bakanlığına
şikâyet ettim.

Bakkaldan aldığım süt bozuk
çıkınca çöp kutusuna attım.

Yeni aldığım ütü çalışmadı. Ben
de faturası ile birlikte giderek 
aldığım mağazaya iade ettim.

11. 
Dün, mağazadan aldığım siyah 
elbisemi eve gelip giyindiğimde 
ufak bir yırtık olduğunu gördüm. 
Yarın aldığım yere götüreceğim 
ve değiştireceğim.

Konuşma baloncuğunda sözü edilen değiş-
tirme işleminin gerçekleşmesi için aşağıdaki-
lerden hangisine ihtiyaç duyulacaktır?

A) Ürünün fiş veya faturası

B) Kullanma klavuzu

C) Mağazanın adresi

D) Ambalajının açılmamış olması



339

Bi
re

y 
ve

 T
op

lu
m

Ü
N
İT
E

1
.

So
sy

al
 B

ilg
ile

r

UYGULAMA

6. Sınıf

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

işareti koyunuz.

1

D Y

İnsanların rolleri ve sorumlulukları vardır. 1

Dini inancından dolayı insanlar ayrımcılığa  uğrayabilirler.11

Engelli bireyler toplum içerisinde yaşamamalıdırlar. 13

Ülkemizde yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunun kuruluşlar bulunmaz. 15

Türk Eğitim Vakfı ve Türk Hava Kurumu  ülkemizin en önemli yardım kuruluşları 
arasında yer alır. 

17

İnsanların hakları kısıtlanamaz.19

Yaşama hakkımız en temel hakkımızdır hiçbir şekilde kısıtlanamaz. 20

Bir kimsenin aynı anda  farklı rolleri bulunabilir. 3

Evlat rolü doğuştan gelen rollerimiz arasındadır. 5

Abla rolü  sonradan edinilen bir roldür. 7

Tarihi bağlarımız sayesinde bir  arada  yaşayabiliyoruz. 9

İnsanların rolleri zaman içerisinde değişir.2

Rollerimiz değişebilir ancak sorumluluklarımız değişmez.4

Dil insanları bir arada  tutan en önemli öğelerden biridir. 6

Farklı dinden insanlar bir arada yaşayabilirler. 8

Sosyal yardım kuruluşlarında  çalışma zorunluğumuz bulunmaktadır. 10

Ülkemize gelen yabancılara karşı ön yargılı olmamalıyız.12

Kültürel farklılıklar insanların bir arada  yaşamasını engellemez. 14

Sosyal yardımlar her  şekilde yapılabilir. 16

Bir kişinin üzerine düşen görevlere sorumluluk denir.18
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B. Aşağıdaki rolleri  doğuştan gelen ve sonradan edinilen  roller  bölümlerine yazınız. 

Doğuştan Gelenler Sonradan Edinilenler

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6.

7.

Kız

Mimar

Doktor

Anne

Mühendis

Patron

Birey

Baba

Pilot

Erkek

Evlat

Kardeş

C. Aşağıdaki verilen kelimeleri boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.

1. ………………………… zaman içerisinde bulundukları gruplara göre değişkenlik gösterebilir.

2. İnsanların yaşamları boyunca  birden fazla ……………. olabilir.

3. Bireyin doğduğu andan itibaren kazandığı rollere  ………………..roller denir. 

4. Özgürlüklerimiz içerisinde  ………………….. hiçbir  şekilde kısıtlanamaz. 

5. Bir kimse hakkın da  onu tanımadan  edinmiş olduğumuz düşüncelere …………….denir. 

6. Yardım kuruluşlarından biride  doğal  afetlerde insanlara yardım eden ……………..’dır.

7. Ülkemizde  çocuk hakları ……………..tarafından korunmaktadır. 

8. Tüm dünyada  çocukların haklarını korumak amacıyla ………………  kurulmuştur. 

9. Kişiler  isteklerini ve şikayetlerini …………………….. kullanarak  yetkili kurumlara iletebilirler. 

10. Radyo ve televizyon yayınlarını denetlemek amacı ile ………………kurulmuştur.

RTÜK

Roller

ön yargı

Kızılay

UNİCEF

doğuştan gelen

rolü

dilekçe Anayasa

yaşama özgürlüğümüz
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1. 

Arkadaşlar, Türklerin Orta 
Asya’dan göç etmesinde 

etkili olan nedenler nelerdir?

Çin baskıları

Elif

Tarık

Zeynep

Buğra

Şiddetli kuraklık

Otlakların yetersizliği

Başka topraklar
ele geçirme isteği

Öğrencilerden hangilerinin verdiği cevabın 
doğrudan siyasi bir nedene dayandığı ileri 
sürülebilir?

A) Yalnız Tarık

B) Yalnız Elif

C) Elif ve Zeynep

D) Buğra ve Zeynep

2. 
Uygurlar yerleşik hayata geçtiği bilinen ilk 
Türk devletidir. Bu durum Uygurların kültür 
ve uygarlık tarihinde diğer Türk devletlerinden 
farklı bazı özellikler ortaya çıkmasını sağla-
mıştır.

Bu bilgilere göre öncelikle aşağıdaki alanlar-
dan hangisinde Uygurların değişim gösterdi-
ği söylenebilir?

A) Ticaret B) Ekonomi

C) Dil D) Hukuk

3. 
Karasal iklimin etkin olduğu Orta Asya’da ge-
niş bozkırlar, yüksek dağlar, nehirler ve göller 
bulunmaktadır.

Bu durum; 

Hukuk kuralları,

Yaşam tarzı,

Sanat eserleri,

Edebiyat

1.

2.

3.

4.

Türk kültür ve uygarlığına ait alanlardan han-
gilerini en fazla etkilemiş olabilir?

A) Yalnız 1. B) Yalnız 2.

C) 2 ve 3. D) 2 ve 4.

4. Uygurlarla ilgili olarak;
 

Şehirler kurmuşlardır.1.

Tapınak, saray gibi mimari eserler 
yapmışlardır.

2.

İslamiyeti kabul etmişlerdir.3.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söy-
lenebilir?

A) Yalnız 1. B) Yalnız 2.

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

5. Hunlar, Orta Asya’da yaşayan bütün Türkleri 
tek bir bayrak altında toplayan ilk devlet ol-
muştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
labilir?

A) Göçebe hayat sona ermiştir.

B) Teşkilatlı bir yapı oluşturmuşlardır.

C) Çevresindeki milletlerle iyi geçinmişlerdir.

D) Millî kültürlerini korumuşlardır. 

Destan ve Yazıtlarda Türkler

2. ÜNİTE


