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1.
Ayşe Öğretmen; Mers�n Ün�vers�tes� Eğ�t�m
Fakültes� Sınıf Öğretmenl�ğ� bölümünde 4 yıl
eğ�t�m aldıktan sonra mezun olarak öğretmen
olmuştur. İlk görev yer� Gaz�antep olmuştur. 30
yıl boyunca çeş�tl� okullarda çalışmıştır. Bu süre
zarfında evlenerek 2 çocuk annes� olmuştur.
Artık emekl� olan Ayşe Öğretmen, kend�n�
torunlarına adamıştır.

Ayşe Öğretmen �le �lg�l� ver�len b�lg�lere
dayanarak aşağıdak�lerden hang�s�
söyleneb�l�r?

A)Üstlend�ğ� en öneml� görev öğretmenl�kt�r.
B)Roller� hak ve özgürlükler�ne engel olmuştur.
C)B�rden fazla rolü olduğu �ç�n rol çatışması

yaşamıştır.
D)Sosyal roller� zaman �ç�nde değ�ş�me

uğramıştır.

2.
Her sabah 06.20'de kardeş�mle b�rl�kte
okulumuza g�der�z.O sırasına geçt�kten sonra
ben kend� sırama geçer�m.Dersler�m� h�ç
aksatmam ve okul futbol takımının vazgeç�lmez
oyuncusuyum.A�le �l�şk�ler�me de özen göster�r�m
anneme ve babama el�mden geld�ğ�nce yardımcı
olmaya çalışıyorum.

Berkay'ın açıklamalarına göre onun hang�
roller� üstlend�ğ� söyleneb�l�r?

A)A) Pasör-ab�-öğrenc�-kardeş
B)B) Ab�-öğrenc�-forvet-evlat
C)C) Evlat-kardeş-öğrenc�-tören
D)D) Ab�-öğrenc�-hakem-evlat

3.
İnsan, doğduğu andan �t�baren çeş�tl� rollere
sah�p olur. Bu rollerden bazıları doğuştan
gel�rken bazıları �se zaman �çer�s�nde yer
aldığımız grup ve kurumlarda sonradan kazanılır.

Aşağıdak�lerden hang�s� sonradan kazanılan
roller arasında yer almaz?

A)Öğrenc� B)Doktor
C)Torun D)Genel Müdür

 4.
N�hal Hanım, sabah kalktığında �k� çocuğuna
kahvaltı hazırlamış ve ardından görev yaptığı
okula g�tm�şt�r. Okul çıkışı büyük kızının okul
�ht�yaçlarını g�dermek �ç�n kırtas�yeye g�tm�ş,
alışver�ş yapmıştır.

N�hal Hanım'ın gün boyunca sah�p olduğu
roller arasında

I- Öğretmen

II-Anne

III- Müşter�

IV- Evlat hang�ler� göster�leb�l�r?

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

5.
Kültürümüze a�t ortak duygu düşünce ve
davranışlar �nsanları b�rb�r�ne yaklaştırır, b�rl�k ve
beraberl�ğ� sağlar.

Buna göre kültürümüzle �lg�l�;

I- M�ll� ve d�n� bayramlar
II- Düğünler
III- Komşuluk �l�şk�ler�
IV- Akraba z�yaretler� g�b�
etk�nl�klerden hang�ler� ver�len
b�lg�ye örnekt�r?

A) I-II ve III
B) I-III ve IV
C)II- III ve IV
D)I-II-III ve IV

6. Nes�be Öğretmen öğrenc�ler�ne sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekley�c� ne g�b�
faal�yetler düzenleyeb�lecekler�n� sorar.
Öğretmen�n sorduğu soruya öğrenc�ler�n
verd�ğ� hang� cevap doğru değ�ld�r?

A)Hasan;kermes düzenleyerek yardıma muhtaç
k�ş�lere destek vereb�l�r�z.

B)Mete;Yardımlaşma amaçlı bağışları zorunlu
tutab�l�r�z.

C)Sude;S�v�l toplum kuruluşlarına katılab�l�r�z.
D)Berkay;Huzurevler�n� z�yaret edeb�l�r�z.
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7. Karamanoğlu Mehmet Bey,13 Mayıs 1277'de
Türkçey� resm� d�l olarak �lân etm�şt�r.Bu durum
Türk kültür tar�h�n�n müh�m olaylarından
b�r�s�d�r.Bugün ''D�l Bayramı''olarak her yıl 13
Mayısta Karamanda uluslararası çapta
kutlanmaktadır.Cumhur�yet�n �lânından sonra
Türk D�l�'n�n korunması ve gel�şt�r�lmes�ndek� son
noktayı ulu önder Atatürk koyarak 12.07.1932'de
Türk D�l Kurumu'nu kurmuştur. D�l alanında
yapılan bu çalışmalara bakarak bu durumun
ver�lenlerden hang�s�ne katkı sağlaması
beklenemez?

A)M�ll� kültürün varlığını korumasına
B)M�llet� b�r arada tutmasına ve b�rl�ktel�ğ�n�

sağlamasına
C)M�ll� kültürün gelecek kuşaklara aktarımına
D)M�ll� kültürün değ�şmes�ne

8.
Ön yargı, günlük hayatımızda karşılaştığımız
başlıca problemler�m�zden b�r�d�r çünkü;
toplumsal huzuru olumsuz olarak etk�ler.

Buna göre ön yargının aşağıdak�lerden
hang�s�n� olumsuz yönde etk�led�ğ�
söyleneb�l�r?

A)F�z�ksel gel�ş�m�
B)Ekonom�k durumu
C)Eğ�t�m sev�yem�z�
D)Sosyalleşmem�z�

9.
Kadınların �st�hdamındak� ve toplumdak� eş�ts�z
konumu ülkeler�nde yaşanan ekonom�k kr�zden
de daha çok etk�lenmeler�ne neden oluyor.Yasal
güvences� hatta �şç�l�k statüsü b�le
olmayan,toplum yararına çalışma programı
kapsamında çalıştırılanlar �ç�nde kadınların oranı
yüksekt�r.Bu çalışma koşulları,kadınları zaten çok
da �ç�nde olmadıkları sosyal güvenl�ğ�n tamamen
dışına �t�yor,emekl�l�k,sağlık g�b� en temel
haklarından yoksun bırakıyor.

Ver�len b�lg�leregöre kadınlara yönel�k hang�
ayrımcılık üzer�nde durulmamıştır?

A)A) C�ns�yet B)B) Ekonom�k
C)C) D�n� D)D) Toplumsal

 10. Her b�rey kend�ne has özell�klere sah�pt�r.
B�reysel farklılıklara saygı herkes�n görev�d�r.
Buna göre;

1. Ayrımcılık
2. Anlayış
3. Yardımlaşma
4. Kavga

ver�lenlerden hang�ler� b�reysel farklılıklara
saygılı b�reyden beklenen b�r davranıştır?

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

11.
Toplumsal b�rl�ktel�ğ�n sağlanmasında sosyal
dayanışma ve yardımlaşma kuruluşları öneml� b�r
yer tutar. Bu kuruluşların varlığı toplumda b�rl�k
ve beraberl�ğ� sağlar.

Yukarıdak� b�lg�ye göre sosyal yardım
kuruluşlarının amacı aşağıdak�lerden hang�s�
değ�ld�r?

A)A) Dayanışma
B)B) Yardımlaşma
C)C) Kazanç sağlama
D)D) Paylaşma

  

12. Kültürümüzün öneml� b�r unsuru olan atasözler�
ve dey�mler� günlük hayatımızda sıkça
kullanmaktayız.

Tatlı d�l yılanı del�ğ�nden çıkarır.
El yarası onar, d�l yarası onmaz.
Baş d�lle tartılır.

Yukarıda ver�len atasözler� ve dey�mlerde m�ll�
kültürümüzün hang� öğes� etk�l� olmuştur?

A)D�n B)D�l C)Kültür D)Tar�h
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13. B�l�nçl� vatandaşlar b�reysel olarak veya s�v�l
toplum örgütler�n�n faal�yetler�ne katılarak sosyal
yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlarlar.
Böylece toplumsal sorunlar daha kolay ve hızlı
çözüme kavuşturulur. Aşağıdak�lerden hang�s�
böyle b�r b�reyden beklenen davranışlardan
b�r� değ�ld�r?

A)Huzurev�ndek� yaşlıları z�yaret etmek
B)Kermes düzenleyerek �ht�yaç sah�pler�ne

yardım etmek
C)Kızılay’a kan bağışında bulunmak
D)Kend� �ht�yaçlarına öncel�k vermek

14. Mağazadan alınan b�r ürünün hatalı çıkması
durumunda;

I. İI/ İlçe Tüket�c� Hakem Heyet�ne
başvurma

II. Haber vermeden mağazadak�
başka b�r ürünle yer değ�şt�rme

III. Satıcıdan ürünün değ�şt�r�lmes�n�
�steme

IV. D�lekçe hakkını kullanma

ver�len yöntemlerden hang�ler�n� kullanmak
doğru olur?

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

15.
Engell� araç park yerler�n�n engell� olmayan
k�ş�ler tarafından kullanılması durumundan Al�
Bey rahatsız olmaktadır.

Al� Bey, engell� olan vatandaşların hak ve
sorumluluklarını savunmak �ç�n bulduğu
çözüm yollarından hang�s�n� yapması
yasalara uygun olur?

A)Araç sah�pler� �le tek tek�let�ş�me geçerek
B)Bulunduğu yere uyarı levhaları asarak
C)Beled�yeye ş�kayet d�lekçes� yazarak
D)Sorunu görmezden gelerek

 

16.
Temel hak ve özgürlükler�n özell�kler� arasında
……………….. vardır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdak�lerden
hang�s� yazılamaz?

A)Doğuştan kazanılır.
B)Devred�leb�l�r.
C)Vazgeç�lemez.
D)Evrenseld�r

17.
6.sınıf öğrenc�s� Y�ğ�t'�n babası Hasan Bey
mağazadan aldığı telefonun çalışmadığını
görmüş ve hemen telefonu aldığı mağazaya
g�derek telefonun yen�s�yle değ�şt�r�lmes�n�
�stem�ş, fakat bu �steğ� mağaza tarafından kabul
ed�lmem�şt�r.

Buna göre Hasan Bey aşağıdak�lerden
hang�s�n� yaparsa doğru b�r davranış yapmış
olur?

A)Telefonu tam�rc�ye götürerek kend�s�n�n
yaptırması

B)Mağazanın bu tutumunu kabullenmes�
C)Tüket�c� hakem heyet�ne başvurması
D)Telefonu kullanmadan çöpe atması

18. I II

Putperestl�k yaygındı
Allah �nancı
yaygınlaştı

Kız çocuklarna değer
ver�lmezd�

Kadın erkek eş�t
sayıldı

Kan davaları yaygındı
B�rl�k ve beraberl�k
sağlandı

Tabloya göre numaralandırılan yerlere
sırasıyla aşağıdak� �k�l�lerden hang�ler�
get�r�lmel�d�r?

A) İslam�yet Sonrası/İslam�yet Önces�
B) İslam�yet Önces� / İslam�yet Sonrası
C)Hz Muhamed Dönem�/ Dört Hal�feDönem�
D)Dört Hal�feDönem� /Hz Muhammed Dönem�
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19. Orta Asyada kurulan �lk Türk Devletler� bozkır
yaşantısında konargöçer b�r hayat
sürmüşler,yazlık kışlık göç tar�hler�n� bel�rlemek
�ç�n gökyüzü �le �lg�l� olaylara bakarak takv�m
hazırlamışlardır. Ver�len b�lg�ye göre bu
devletler hang� alanda gel�şme gösterm�şt�r?

A)Matemat�k B)Hukuk
C)Ekonom�k D)Astronom�

20. Bozkır Kültürü; Orta Asya'nın çoğraf� özell�kler�
sonucu ortaya çıkmış kültürdür. Bu kültür Türkler
arasındak� sosyal ve ekonom�k yapıyı
şek�llend�rm�şt�r.Hayvancılık temel geç�m
kaynağıdır.Konar-göçer b�r yaşam tarzı
ben�msenm�şt�r. Ayrıca madenc�l�k gel�şm�şt�r.
Yukarıda ver�len b�lg�lere göre
aşağıdak�lerden hang�s� Bozkır Kültür'ünün
öğeler�ndensayılamaz?

A)Çadır B)Dem�r C)Halı/K�l�m D)Tarım

21. Uygurlar Man�d�n�n� ben�msem�şler ve bu d�n�n
gereğ� olarak tapınaklar �nşaa ederek yerleş�k
hayata geçm�şlerd�r. Bu durum aşağıdak�lerden
hang�s�n�n etk�s�ne örnek olarak
göster�leb�l�r?

A) İkl�m�n ekonom�k faal�yetlere
B) İnanç s�stem�n�n sosyal hayata
C)S�yas� mücadeleler�n yönet�me
D)Ordu m�llet anlayışının göçebe hayata

22. Aşağıdak�lerden hang�s� İslam�yet sonrasında
toplumsal hayatta gerçekleşen değ�ş�mlerden
b�r� değ�ld�r?

A)Kan davaları yasaklandı.
B)Kız çocuklarının d�r� d�r� gömülmes�ne son

ver�ld�.
C)Eğ�t�me ve okur yazarlığa önem ver�ld�.
D)İslam�yet dışındak� d�nler yasaklandı.

 

23.

Türk tar�h�n�n ve edeb�yatının �lk yazılı belgeler�
olan Orhun Ab�deler�, B�lge Kağan, Kült�g�n ve
vez�r Tonyukuk adına d�k�lm�şt�r. Kült�g�n ve B�lge
Kağan Ab�deler� Yolluğ T�g�n tarafından, Tonyukuk
K�tabes� kend�s� tarafından yazılmıştır. K�tabeler,
günümüzde Moğol�stan sınırları �çer�s�nde
bulunmaktadır. K�tabelerde Türkler�n s�yas�,
sosyal ve ekonom�k yaşayışları, bağımsızlıklarını
kazanmak �ç�n yaptıkları mücadeleler ve yönet�m
anlayışları anlatılmıştır. Orhun ab�deler�yle �lg�l�
ver�len parçadan yararlanarak aşağıdak�
sorulardan hang�s�n�n cevabına ulaşamayız?

A)K�tabeler k�mler�n adına d�k�lm�şt�r?
B)Günümüzde hang� ülken�n sınırları �ç�nded�rler?
C)Hang� devlet zamanında d�k�lm�şlerd�r?
D)K�tabelerde hang� konulardan söz

ed�lmekted�r?

24.
Türkler, tar�h boyunca yardımlaşma ve
dayanışmaya önem verm�şlerd�r.

Bu duruma;

1. Sadaka taşları
2. Aşevler�
3. Vakıflar' dan hang�ler� kanıt

olarak göster�leb�l�r?

A)Yalnız 1 B)1 ve 3
C)Yalnız 3 D)1, 2 ve 3

  


