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Öğrendiklerimi Uyguluyorum
Olaylar ve Sonuçları

Haklarım ve Sorumluluklarımı Biliyorum
Çocuk Hakları Her Yerde
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2 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER

ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULUYORUM

• Tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık, hukuk vb. ile ilgili konular içeren derse ............................ 
dersi denir. Bu ders, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve sosyal birer vatandaşı olmamıza katkı sağ-
lar.

• Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere ..................... 
adı verilir. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişilere de etkin va-
tandaş denir.

• Devletin vatandaşlara karşı sorumlulukları vardır. Etkin bir vatandaşın da yapması gerekenler 
vardır. Bunlara şu örnekler verilebilir:     h Genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak

 h Kanunlara ve kurallara uymak

 h Ülke yönetimine katılmak

 h Haklarını bilmek ve bilinçli şekilde kullanmak

 h Vergi ödemek

 h Askerlik görevini yerine getirmek

 h ...............................................................................................................

 h ...............................................................................................................

• Sosyal bilgiler dersinde öğrenilen bilgiler Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak ken-
dimizi geliştirmemize katkı sağlar.

• Sosyal bilgiler dersinin Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kişisel gelişmemize 
sağladığı katkılardan bazıları şunlardır:

 h Yaşamımıza yön veren bilgi ve becerileri edinmemize katkı sunar.

 h Bu ders sayesinde hem tarihimizi hem de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı 
buluruz.

 h Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesini ve ulusal bilincimizin gelişmesini sağlar.

 h Kültürel mirası koruma konusunda duyarlı olmamız gerektiğini öğretir.

 h Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanımamıza fırsat verir.

 h Demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklarımızı öğrenmemizi ve iyi bir vatandaş olma-
mızı sağlar.

 h ............................................................................................................................................... 

 h ............................................................................................................................................... 

 h ............................................................................................................................................... 

 h ............................................................................................................................................... 

 h ............................................................................................................................................... 
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Örnek:
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin öğrettiği hak ve görevlerimiz arasında yer 
almaz?

A) Seçimlerde oy kullanmak

B) Vatandaşlık sorumluluklarımızı öğrenmek

C) Herhangi bir sorunda kendi çıkarlarımızı düşünmek

D) Ülkemizin coğrafi ve kültürel özelliklerini öğrenmek

Çözüm:

Etkinlik - 01

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” kutucuğunu işaretleyi-
niz.

D Y

a. Sosyal bilgiler dersi sayesinde demokratik hak ve sorumluluklarımızı öğreniriz.

b. Etkin bir vatandaş devlete karşı vergisini düzenli olarak öder.

c. Sosyal bilgiler dersi, Türk milletine ait bağımsızlık ve egemenlik unsurlarının neler ol-
duğunu öğrenmenizi sağlar.

ç. Etkin bir vatandaş askerlik görevini yerine getirmeyebilir.

d. Etkin bir birey sorumluluk bilinciyle hareket edendir.

2. Aşağıdaki zarfların  bazılarında sosyal bilgiler dersinin bireylere kazandırdığı beceriler ve-
rilmiştir. Bu becerilerin yazılı olduğu zarflardaki harfleri sandığın üzerine yazınız.

Eleştirel
düşünme

İş birliği
yapmab.

Ön yargılı
davranmac.

Problem
çözme

Etrafa zarar
verme

Kanunlara
uymamad. e.

a.

ç.
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1. Vatandaşların bağlı olduğu devlete karşı sorumlu-
lukları olduğu gibi devletin de vatandaşlara sağladı-
ğı haklar vardır. Haklarını ve sorumluluklarını bilen 
ve bunlara göre hareket eden kişiler etkin birer va-
tandaştır.

Etkin bir vatandaşın yapması gerekenler arasın-
da;

I. kanunlara ve kurallara uymak,

II. sorumluluk bilinciyle hareket etmek,

III. vergisini düzenli olarak ödemek

davranışlarından hangileri yer alır?

A) Yalnız II B) I ve II

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

2. Sosyal bilgiler dersi sayesinde:

D / Y

Etkin ve üretken bir vatandaşlık bilinci kazanırız.

İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi 
gibi kavramları öğreniriz.

Kanunlara ve kurallara karşı gelmeyi öğreniriz.

Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda fikir 
sahibi oluruz.

Tablodaki bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” ola-
rak değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi 
oluşur?

A) 
D

D

Y

Y

 B) Y

D

D

Y

 C) D

D

D

Y

 D) D

D

Y

D

3. 
Sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri de bi-
reylerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin etkin bir vatan-
daşı olarak gelişimine katkıda bulunmaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgi-
ler dersi sayesinde öğrendiklerimiz arasında yer 
almaz?

A)  Kendi çıkarlarımızı toplumun çıkarlarından daha 
önde tutmayı öğrenmek

B) Vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı seven bir 
vatandaş olmak

C) Haklarını bilen, koruyan ve haklarına sahip çıkan 
bir vatandaş olmak

D) Geçmişimizi, tarihimizi, kültürel ögelerimizi öğ-
renmek

4. Aşağıda sosyal bilgiler dersi ile ilgili bazı bilgiler ve-
rilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin birer vatandaşı olma-
mıza katkı sağlar.

Kültürel mirasımızın ko-
runması konusunda du- 
yarlı bir vatandaş olma-
mızı sağlar.

Sosyal bilgiler dersi 
maddenin hâlleri hak-
kında bilgi sahibi olma-
mızı sağlar.

D

D D

Y

Y Y

Buna göre verilen bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa 
“Y” oku yönünde ilerlendiğinde hangi sembole 
ulaşılır?

A)   B)  C)  D) 
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5. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı 
olarak ülkeme faydalı olmak için haklarımı 
ve sorumluluklarımı öğrenmek istiyorum.

Ali’nin öğrenmek istediği hak ve sorumluluklar 
aşağıdaki derslerin hangisinde öğrenilir?

A) Fen bilimleri

B)   Sosyal bilgiler

C) Din kültürü ve ahlak bilgisi

D) Matematik 

6. Sosyal bilgiler dersi eğitimi almış bireyden aşa-
ğıdaki davranışlardan hangisini yapması bekle-
nemez?

A) Sorunları çözmeye çalışırken kendisini karşısın-
daki kişilerin yerine koyarak hareket eder.

B)   Toplumun çıkarlarını göz ardı eder.

C) Toplumdaki bireyler arasındaki bireysel farklılık-
ları zenginlik olarak kabul eder.

D) Yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumsal 
yaşam ögelerine önem verir.

7. Gonca, sosyal bilgiler dersinin kendisine sağladığı 
katkılardan birini aşağıdaki resimle anlattı.

 

Buna göre sosyal bilgiler dersi Gonca’ya aşağı-
daki katkılardan hangisini sağlamıştır?

A)  Millet olma bilincinin gelişmesini

B) Bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki etki-
sini

C) Kendi kararlarını verebilmesinin önemini

D) Yaşadığı çevrenin coğrafi özelliklerini tanımasını

8. Sosyal bilgiler dersi Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin 
birer vatandaşı olmamızı sağlarken çeşitli kavramlar 
öğretir.

Bu açıklamadan hareketle sosyal bilgiler dersi;

I. ulusal egemenlik,

II. insan hakları,

III. toplumsal dayanışma

kavramlarından hangilerini öğretir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

9. Sosyal bilgiler dersi sayesinde hak ve sorumlu-
luklarımızı öğreniriz. Toplumsal kurallara uymanın 
önemini fark ederiz. Etkin vatandaşın neler yapması 
gerektiğini anlarız. Tüm bunlar kişisel gelişimimize 
olumlu katkı sağlar.

Bu metne göre sosyal bilgiler dersinin kişilere 
aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı söylene-
bilir?

A)  Demokratik yaşam tarzını öğrenme

B) Millî kültürü kavrama

C) Kültürel mirasa duyarlı olma

D) Tarihî eser ve doğal varlıkları fark etme

10. Sosyal bilgiler dersi bireylere çeşitli kazanımlar sağlar.

Bunlar arasında;

I. yaşadığımız şehir, ülke hatta dünyayı ilgilendiren 
konularda fikir üretebilmek,

II. insan hakları, demokrasi ve ulusal egemenlik gibi 
kavramları öğrenmek,

III. kültürümüzü ve tarihimizi öğrenerek ulusal bilin-
cimizin gelişmesini sağlamak

örneklerinden hangileri yer alır?

A) Yalnız III B) I ve II

C) II ve III D)  I, II ve III
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OLAYLAR VE SONUÇLARI

• Ortaya çıkan, ilgi çeken veya çekebilecek olan her türlü işe ......................... denir.

• Bir olayın birden fazla sebebi ve sonucu olabilir. Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileye-
bilir. Etkileri zaman içinde birçok alanda görülebilir. Bu tür olaylar, olayların .............................. 
olduğunu gösterir.

• Bir olayın çok boyutlu olup olmadığını anlamak için olay ile ilgili şu sorulara cevap aramalıyız:

  h Olayın birden çok nedeni var mı?

 h Olay birden çok kişi ya da unsuru etkilemiş mi?

 h Olayın etki alanı nereleri kapsamaktadır?

 h Olayın gerçekleştiği ve sonrasındaki süreçte olayın etki süresi ne kadardır? 

 h Olayın birden çok sonucu var mı?

• Çok boyutlu olaylara şu örnekler verilebilir:

 h Bir köydeki nehrin kuruması

 h Yaşadığımız yere yeni bir hastane açılması

 h Trafik kazalarının yaşanması

 h Çevre kirliliği

 h Trafik yoğunluğu

 h Bir yerden başka bir yere taşınma

Trafik kazası olayını çok boyutlu olarak şöyle inceleyebiliriz:

Trafik Kazalarının Nedenleri

• Alkollü araç kullanma

• Trafik kurallarına uymama

• Yolların bozuk olması

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

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

Trafik Kazalarının Sonuçları

• Yaralanmalara neden olur.
• Ölümlere neden olur.
• Kazazedelere tıbbi yardım için yola 

çıkan ambulanslardaki görevliler, işle-
ri uzayınca evlerine geç gider.

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

Trafik Kazalarından Kimler, Nasıl  
Etkilenir?
• Trafik polisi olaya müdahale ederek 

etkilenir.
• Kaza yapan kişi ve yakınları olaydan 

doğrudan etkilenir.
• Olaya şahit olan birileri korku yaşa-

yarak etkilenebilir.
• .........................................................
 .........................................................

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

Trafik Kazalarının Etki Süreleri Ne  
Kadardır?
• Olay anını yaşayan kişileri uzun süre 

etkiler.
• Polis, sağlık personeli, tamirci gibi ki-

şileri yapacakları işlemlerden dolayı 
daha uzun etkiler.

• .........................................................
 .........................................................
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Örnek:
İlçemize yeni bir üniversite açıldı. Üniversitenin hemen karşısına kırtasiye dükkânı ve farklı isimlerde 
marketler kısa zamanda faaliyete geçti. Ayrıca küçük bir aile sağlığı merkezi de hizmet vermeye 
başladı.

Bahsedilen bu değişim aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Olayların tek taraflı olmasına B) Olayların çok boyutlu olmasına

C) Olayların tek yönlü olmasına D) Olayların tek bir sonucu olmasına

Çözüm:

Etkinlik - 02

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

D Y

a. Bir olayın birden fazla neden ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir.

b. Olaylar insanları her zaman olumlu etkilemektedir.

c. Bir olayın tek bir nedeni ya da sonucu olabileceği gibi birden fazla nedeni veya sonucu 
da olabilir.

ç. Herhangi bir olayın etkisi sadece bir kişiyi ya da çevreyi etkiler.

d. Çevremizde hemen hemen her gün birçok olayla karşılaşabiliriz. 

e. Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir.

f. Bir olayın görünen veya görünmeyen birçok sebebi ve sonucu vardır.

g. Olayların sonuçları herkesi aynı ölçüde etkilemektedir.

ğ. Karşılaştığımız olayların her zaman tek bir nedeni vardır.

h. Olayların nedenleri her zaman sonuçlarından daha önemlidir.

2. Siz de çevrenizde yaşanan çok boyutlu olaylara örnekler yazınız.

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

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

...................................................................................................................................................
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02
1. 

Yaşanılan olayların tek bir nedeni olabileceği gibi tek 
bir sonucu da olabilir ya da olayların birden çok nedeni 
olabileceği gibi birden çok sonucu da olabilir. Örneğin 
küresel ısınma olayının birden çok nedeni ve sonucu 
vardır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi yakıtların hızlıca 
tüketilmesi bu olayın nedenlerindendir. İnsan, bitki ve 
hayvan unsurlarının çeşitli şekillerde etkilenmesi de 
olayın sonuçlarındandır.

Bu metinde olayların;

I. çok boyutluluğu,

II. bazı olayların sadece bir nedene ya da sonuca 
bağlı olabileceği,

III. çok boyutlu olayların birden çok unsuru etkileye-
bileceği

durumlarından hangilerine vurgu yapılmıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Aşağıda kaza yapmış bir otomobil görülmektedir. 

Bu aracın kaza yapmasında;

• sürücü hatası,

• yolların düzgün olmaması,

• alkollü araç kullanma,

• araçta telefonla ilgilenme,

vb. nedenler etkili olmuş olabilir.

Bu örnekte anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Olayların birden çok nedeni olabilir.

B) Olayların birçok sonucu vardır.

C) Olayda en önemli neden yolların bozuk olmasıdır.

D) Olayların sonuçları çok çeşitlidir.

3.  

Ankara’ya Şehir 
Hastanesinin 

Yapılması

Birçok yeni ec-
zanenin açıl-

ması

Yeni otellerin 
açılması

Tıbbi malzeme 
satan dükkânla-

rın açılması

Konut ihtiyacı-
nın artması

Bu kavram haritasında verilenlerden yararlanıla-
rak çok boyutlu olaylar ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A)  Birden çok sonucunun olacağına

B) Olayların etki alanlarının çok dar olduğuna

C) Olayların sebeplerinin çeşitli olacağına

D) Olayların etki sürelerinin kısa olduğuna

4. Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şela-
lesi’ne farklı şehirlerden insanlar gelmektedir. Eşsiz bir 
doğa harikası olan şelalede insanlar dinlenmekte, fo-
toğraf çekimi yaparak güzel bir gün geçirmektedir. Bu 
esnada gezmeye gelen kişiler esnaftan alışveriş yap-
makta, yöresel yemekler yemektedir. Bu şekilde ziya-
retçiler hem kendi ihtiyaçlarını gidermekte hem esnafa 
hem de yöre halkına para kazandırmaktadır.

Bu metinde anlatılan olayın çok boyutlu olduğu-
nu aşağıdakilerden hangisi kanıtlamaz?

A) Olaydan birden çok kişinin etkilenmesi

B) Olayın birden çok sonucunun olması

C)  Olayın süresinin kısa olması

D) Olaydan faklı kişilerin farklı biçimlerde etkilen-
mesi
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TEST 02

5. 
Genel Ağ Haberi

Aşırı yağışın etkisi 
altında kalan İzmir’de 
sel felaketi yaşandı. 
Sel suları pek çok iş 
yeri ve evi kullanılamaz 
duruma getirdi. 

Yağışın etkisiyle trafikte önemli sorunlar yaşandı. 
Bazı araçlar sel sularının altında kaldı.

İzmir’i Sel Vurdu

Bahsedilen bu olayın çok boyutlu bir olay oldu-
ğunu;

I. etkilenen unsur sayısının fazla olması,

II. olayın çeşitli sonuçları ortaya çıkarması,

III. olayın dar bir alanı etkilemesi

ifadelerinden hangileri kanıtlamaktadır?

A) Yalnız I B)  I ve II

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

6. I.

Çevre Kirliliği

II.

Doğal Afetler

III.

Trafik Kazası

Bu görsellerden hangileri çok boyutlu olaylara 
örnek gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

7. 
Genel Ağ Haberi

Denizli’nin Çardak ilçesi ile 
Afyonkarahisar sınırları için-
deki özellikle flamingolar baş-
ta olmak üzere 200’e yakın 
kuş türüne ev sahipliği yapan 
Acıgöl kuraklıktan büyük 
oranda etkilendi. 1970 yılına 
kadar 160 kilometrekare olan 
göl alanı, zamanla yağışların 
azalması ve kuraklık nedeni-
yle 42 kilometrekareye kadar 
düştü. 200 farklı kuş türü bu 
durumda olumsuz etkilendi.

Kuş Cenneti Acıgöl’de Kuraklık Tehlikesi

Bu genel ağ haberi ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Çok boyutlu bir olay olduğuna

B) Olayın birden fazla nedeninin olduğuna

C) Olaydan etkilenen canlı sayısının fazla olduğuna

D)  Olayın herkes için aynı sonucu ortaya çıkardığına

8. Bir olayın çok boyutluluğu incelenirken cevap bulun-
ması gereken bazı sorular vardır.

Bu sorular arasında,

I. Olayın nedenleri nelerdir?

II. Olayın etkilediği unsur sayısı fazla mıdır?

III. Olayın sonuçları nelerdir?

örneklerinden hangisi yer alır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D)  I, II ve III
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HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM

• Toplumu oluşturan insanlardan her birine ........................... denir.

• Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan ve en az iki kişiden oluşan topluluğa 
............................. denir.

• Doğduğumuzda kendimizi bir grubun içinde buluruz. Bunlar aile ve akrabalık gruplarıdır.

• Yaşamımız sürecinde farklı zamanlarda birden fazla grupta yer alabiliriz.

• Yaşadığımız toplumda ve okulumuzda çeşitli grupların üyesiyiz. 

• Birey olarak üyesi olduğumuz grup ve kurumlarda çeşitli rollerimiz vardır. Bireyin ait olduğu grup 
veya kurumlarda üstlendiği görevlere .............. denir. Aynı anda birden fazla rolümüz olabilir.

Örnek:
 h Ailede √ Çocuk

 h Okulda √ Öğrenci

 h Voleybol takımında √ Oyuncu

 h ................. √ ............................

 h ................. √ ............................

• İçinde yer aldığımız ilk ve en önemli grup olan aile, toplumun en küçük birimidir.

• Temel ihtiyaçlarımızı ailemiz yardımıyla karşılarız.

• Aile; katıldığımız ilk sosyal grup olup yardımlaşma, iş birliği, dayanışma gibi duyguları ilk öğren-
diğimiz yerdir.

• Toplumsal hayata uyum sağladığımız aile grubumuzun dışında akraba grubumuz da yer alır. Bu 
grupta dede, babaanne, amca, dayı, hala, teyze vb. akrabalarımız bulunur.

• İyi ve kötü günlerimizi birlikte geçirdiğimiz aile ve akraba grubunda ............................... de öğre-
niriz.

• Aile ve akrabalık grubunda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye özen gös-
termeliyiz.

Örnek:
 h Akrabalarımız

 h Aile üyeleri

 h Sınıf arkadaşları

 h ..................................

 h ..................................

 h Futbol takımı

 h Spor kulübü

 h Resim kulübü

 h ...............................

 h ...............................

Bireyin içinde yaşa-
dığı toplumun bir üyesi 
olma sürecine “sos-
yalleşme” denir. Sos-
yalleşme sürecinde 
birey, yaşadığı toplu-
mun kültürel değerle-
rini öğrenir ve çeşitli 
beceriler edinir.

Bilgi Notu
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• Sosyalleşmeye şu örnekler verilebilir:

 h Yemek yedikten sonra hazırlayana “Elinize sağlık.” demek

 h Sınıf arkadaşlarımızla sabah karşılaşınca selamlaşmak

 h Komşularımızın hatırını sormak

 h .................................................................................................

• Sosyalleşme sürecini tamamlayan bireyler toplum hayatına daha kolay uyum sağlar.

• Sosyalleşen birey kendi kararlarını alabilen, öz güveni olan kişilerdir.

Etkinlik - 03

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kavramlardan uygun olanlarla tamamla-
yınız.

birey
rol

görevleri
aile

sosyalleşme grup

a. Toplumu oluşturan insanların her birine .......................... denir.

b. Ortak bir amaç için bir araya gelen ve en az iki kişiden oluşan topluluğa .......................... denir.

c. İçinde yer aldığımız ilk ve en önemli grup .......................... grubudur.

ç. Bir işte bir kimsenin üzerine düşen göreve ....................... denir.

d. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine ......................................... denir.

e.
İçinde bulunduğumuz gruplarda üstlendiğimiz rolleri ve ..................................... eksiksiz biçimde 
yerine getirilmeliyiz.

• Sosyal hayatımızda eğitim, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılayamayız. Bu 
nedenle bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için çeşitli .................... oluşturulmuştur.

Toplumsal yarar sağlamak için veya bir ürün üretmek amacıyla oluşturulmuş yapılara “kurum” adı verilir.

Kurumlara şu örnekler verilebilir:

 h Okul  h Hastane  h ......................  h .....................

• Okul, bireyleri toplumun sağlıklı bir üyesi hâline getiren ve bireyin sosyalleşmesini sağlayan önem- 
li bir kurumdur.

• Okullarda öğrenci kulüpleri öğrencilerin sosyalleşmesine katkıda bulunan gruplardır.
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• Bireyler, katıldıkları okul gibi kurumlarda birden farklı rol üstlenebilir.

Voleybol takımının kaptanıdır.

Sınıf başkanıdır.
Müzik kulübünün üyesidir.

Okulunun öğrencisidir.

Ceren Okulda

• Katıldığımız grup ve kurumlarda hepimizin bazı hakları vardır.

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

• Örneğin aile grubunda çocuk olarak eğitim alabilme hakkına sahibiz.

• Haklarımızı kullanırken yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklar da vardır.

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

• Her birey katıldığı grup veya kurumda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü-
dür.

• Sorumluluklarımızı yerine getirerek başarılı ve mutlu bireyler olabiliriz. Bunun için planlı çalışmak 
önemlidir.

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

• Planlı çalışmak, başarılı bir bireyin sahip olduğu özelliklerden biridir. Bu nedenle katıldığımız grup 
ve kurumlarda görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken planlı hareket etmeye özen göster-
meliyiz. Planlı hareket edersek zamanımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanırız.
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Örnek:
Ortak özellikleri olan, ortak amaçların bir araya getirdiği, en az iki kişiden oluşan topluluğa “grup” 
denir.

I. Millî Eğitim Bakanlığı

II. Spor kulübü

III. Durakta bekleyen insanlar

Buna göre yukarıdakilerden hangileri gruba örnek gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

Çözüm:

Etkinlik - 04

1. Aşağıda verilenlerden hangilerinin hak, hangilerinin sorumluluk olduğunu işaretleyerek 
belirtiniz.

Hak Sorumluluk

a. Okula zamanında gitmek

b. Düşüncelerimizi açıklamak

c. Sağlıklı büyüyüp gelişmek

ç. Oyun oynamak

d. Evimizi ve odamızı temiz tutmak

e. Evimizin ve okulumuzun kurallarına uymak

2. Aşağıdaki kutucukları kişisel durumlarınıza göre doldurunuz.

Katıldığım Grup veya Kurumlar
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Sahip Olduğum Roller
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Rolümün Gerektirdiği Görev ve Sorumluluklarım
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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1. Aşağıda Melis’in yer aldığı gruplar ve bu gruplarda 

üstlendiği roller verilmiştir.

 Gruplar

Çocuk

Kaptan

Solist

Basketbol takımı

Aile

Koro

Roller

Buna göre Melis’in katıldığı gruplar ile üstlendiği 
roller aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştiril-
miştir?

A) B)

C) D)

2. Semih 5. sınıfa devam eden bir öğrencidir. Sabah 
erken kalkarak odasını toplamış, annesinin hazırla-
mış olduğu kahvaltıyı yedikten sonra servisle okuluna 
gelmiştir. Öğretmeninin verdiği görevleri yerine geti-
ren Semih, akşam eve dönünce de ödevini tamamla-
mış ve erkenden uyumuştur.

Buna göre Semih için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A)  Sorumluluklarının bilincinde olan ve görevlerini 
yerine getiren bir öğrencidir.

B) Ödevleri fazla olduğu için ödevlerini yapmadan 
erkenden yatar.

C) Hakkını savunan ve okula gidip gitmemekte te-
reddüt eden biridir.

D) Kendince dilediği gibi hareket ederek özgür dav-
ranmayı sever.

3. 
Merhaba arkadaşlar. Benim adım Süleyman. 

Etrafımdaki insanlar bana farklı ifadeler kul-

lanmaktadır. Babam “oğlum” derken dedem 

“torunum”, kardeşim “ağabey”, sınıf arkadaş-

larım “başkan”, futbol takımında arkadaşlarım 

“kaptan” demektedirler.

Buna göre açıklamada anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Rollerin belirlenmesinde yalnızca çevresel ilişki-
lerin etkili olduğu

B) İnsanların en önemli rollerinin arkadaşları ara-
sında üstlendikleri roller olduğu

C)  Bireylerin üstlendikleri rollerin katıldıkları gruplara 
göre değiştiği

D) Süleyman’ın en önemli rolünün öğrencilik olduğu

4. Belirli düşüncelerin, bireyler arasındaki ilişkilerin ve 
karşılıklı görevlerin oluşturduğu, genellikle devletle 
ilişkisi olan toplumsal örgütlenmelere “kurum” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kurum 
değildir?

A) Okul B) Hastane

C) Polis merkez amirliği D)  Müzik korosu

5. “Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ayşegül. Dere-
bağ Ortaokuluna gidiyorum. 5C sınıfının öğrenci-
siyim. Annem, babam, kardeşim, babaannem ve 
anneannem  ile  beraber köy  evinde  yaşıyoruz. 
Okulumuz evimize yakın olduğu için servis kullan-
mıyorum. Okula yürüyerek gidip geliyorum. Okulda 
voleybol takımında oynuyorum  ve  kitap okumayı  
çok  seviyorum. Sizleri de kitap okumaya davet edi-
yorum.”

Buna göre Ayşegül aşağıdaki gruplardan hangi-
sinde yer almaz?

A)  Müzik kulübü B) Aile üyeleri

C) Sınıf arkadaşları D) Voleybol takımı
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6. 

Gülçin

Akşam geç yatınca sabah da geç kalktım. 

Bu nedenle servisi kaçırdım ve okula geç 

kaldım. Okula geç kalınca öğretmenim 

tarafından ikaz edildim ve konunun başını 

kaçırdığım için konuyu anlamakta zorlan-

dım.

Gülçin’in anlatımında olayın daha çok hangi 
yönü üzerinde durulmuştur?

A) Hak B) Rol

C)  Sorumluluk D) Çocuk hakları

7. “Okulumda öğrencilerime faydalı olmak için her tür-
lü gayreti göstermekteyim. Öğrencilerimin hepsine 
ayrı ayrı değer vermekte; onların büyüklerine saygı-
lı, küçüklerine sevgi dolu bir birey olarak yetişmeleri 
için çok uğraşmaktayım.”

Bu açıklamalarına göre söz konusu öğretmen ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Öğretmenlik sorumluluğunu yerine getirmektedir.

B) Aynı anda birçok role sahip olduğunu belirtmiştir.

C) Üstlendiği rolün gereklerini yerine getirmemiştir.

D) Öğretmenliğin birçok hakkından bahsetmiştir.

8.  I. Okul servisinde

Orhan

II. Okulda

IV. MarketteIII. Evde

Orhan’ın içinde bulunduğu grup ya da kurum-
larda üstlenebileceği roller aşağıdakilerin han-
gisinde verilmiştir?

I II III IV
A) Yolcu Kardeş Başkan Müşteri
B) Öğrenci Öğretmen Baba Patron

C) Şoför Müdür Çocuk Öğrenci

D) Yolcu Öğrenci Kardeş Müşteri

9. Bireyin üyesi olduğu grup ya da kurumlarda belirli 
rolleri vardır. Rol, bir işte bir kimsenin üzerine düşen 
görevidir.

Annem için 
eştir.

Fabrikada işçi 
olarak çalışır.

Kuzenim için 
dayıdır.

Torunu için 
dededir.

BABAM

Bu bilgilerden yola çıkılarak baba ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Farklı roller üstlenebilir.

B) En önemli rolü dede olmaktır.

C) Fabrikada işçilikte zorlanmaktadır.

D) Babalık rolünde çok mutludur.

10. Sosyal hayatta üstlendiğimiz rollerin bize verdiği 
haklar kadar sorumluluklar da vardır. Üstlendiğimiz 
rollerin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmenin 
bilinciyle hareket etmeliyiz. Düzenli ve sağlıklı bir 
toplum yaşamı için haklarının farkına varan, sorum-
luluklarını yerine getiren ve planlı çalışan bireyler 
olmaya özen göstermeliyiz.

Bu metinden yararlanılarak aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Hak ve sorumluluklarımızın üstendiğimiz rollere 
bağlı olduğuna

B) Sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gös-
termemiz gerektiğine

C) Sağlıklı bir toplum olmak için haklarının bilincinde 
olan vatandaşlar olmamız gerektiğine

D)  Planlı çalışmanın bireylerin sorumlulukları üze-
rinde olumsuz etki ettiğine
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ÇOCUK HAKLARI HER YERDE

• İnsanlar doğduğu andan itibaren korunmaya muhtaçtır. Bu korunmadan en başta aile sorumlu-
dur. Bebeklerin doğumundan itibaren;

 h Beslenme

 h ...................  h ...................

 h Barınma

gibi  en temel ihtiyaçlarını aileleri karşılamaktadır.

• Dünya üzerinde bütün çocukların doğuştan sahip oldukları haklara ............................................ 
denir.

• Dünyadaki bütün çocuklar; din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit haklara sahiptir.  
20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler tarafından .............................................................................

...................................... kabul edilerek çocuk hakları güvence altına alınmıştır.

• Devletler bu sözleşmede yer alan hakları çocuklara tanımakla yükümlüdür.

• Ülkemiz bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin bazı maddeleri şunlardır:

(Maddeler sadeleştirilerek verilmiştir.)

 h Tüm dünya çocukları; bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve sınıf ayrımı yapıl-
maksızın yararlanmalıdır.

 h Her çocuğun doğduğu andan itibaren bir devletin vatandaşı olma, derhâl nüfus kütüğüne kaydedilerek 
ve doğumdan itibaren bir isim hakkına ve mümkün olduğunca anne babasını bilme ve onlar tarafından 
bakılma hakkına sahip olacaktır.

 h On sekiz yaşına kadar  her insan çocuk sayılır.

 h Çocuklar, büyükler gibi bir işte çalıştırılamazlar.

 h Her çocuğun dinlenme, oynama ve eğlenme hakkı vardır.

 h Hiçbir çocuğun özel yaşantısına; aile, konut ve iletişimine keyfî ya da haksız bir biçimde müdahale 
yapılmayacağı gibi onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz.
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• Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan çocuk haklarından ne yazık ki tüm çocuklar yararla-
namamaktadır. Dünyada pek çok çocuğun bu hakları ihlal edilmektedir.

• Örneğin çalıştırılan çocukların eğitim haklarının ihlal edildiği gibi oyun oynama, yeterli ve dengeli 
beslenme gibi pek çok hakkı da ihlal edilmektedir.

ÇOCUK İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ
2019 (Ekim-Aralık)

TÜİK
HABER BÜLTENİ

Cinsiyet

KadınErkek

70,6

29,4

Yaş Grubu

5-11 12-14 15-17

15,9

79,7

4,4

Ekonomik faaliyette çalışan çocuklara ilişkin temel göstergeler (%), 5-17 yaş

5-17 yaş grubunda 
ekonomik faaliyette çalışan çocuk 

sayısı 720 bin kişi oldu.

• Dünya çocuklarını korumak ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler 
tarafından ....................... kurulmuştur.

• Çocuk haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi için kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşla-
rına ve bireylere de pek çok görev düşmektedir.

TBMM Çocuk Hakları VakfıT.C. Aile ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı
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Örnek:
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi hazırlayan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler B) TBMM

C) Avrupa Birliği D) UNESCO

Çözüm:

Etkinlik - 05

1. Çocuk hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” 
kutucuğunu işaretleyiniz.

D Y

a. Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.

b. Her çocuk ailesiyle birlikte yaşama hakkına sahiptir.

c. Çocuk hakları sadece ekonomik durumu ileri olan aileler için geçerlidir.

ç. Yaşamak, her çocuğun en temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını 
korumaktır.

d. Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye katılmayı reddetmiştir.

e. Her çocuğun eğitim görme ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

f. Çocuk hakları tüm çocuklar için ayrım yapılmaksızın geçerlidir.

2. Aşağıdaki durumların hangilerinde çocuk hakları ihlallerinin söz konusu olduğunu “h” işa-
reti ile gösteriniz.

a. Ahmet’in tarlada çalıştırılması

b. Melis’in yaz okuluna gitmesi

c. Burcu’ya ailesi tarafından aşı yaptırılmaması

ç. Mert’in her gün parkta oyun oynaması

d. Esra’nın ortaokuldan sonra okula gönderilmemesi

e. Buse’nin aileyi ilgilendiren kararlarda düşüncesinin alınmaması

f. Suriye’deki iç çatışma ortamından kaçmak zorunda olan Muhammet’in ülkesini terk etmesi
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1. Dünya çocuklarını korumak ve onların yaşam 

koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Mil-
letler öncülüğünde kurulan uluslararası yardım 
kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

C)

B)

D)

2. İnsanlar doğduğu andan itibaren korunmaya muh-
taçtırlar. Bizi hayatın tehlikesine karşı koruyan ilk 
kurum ise ailemizdir. Bebeklik dönemimizden iti-
baren karşılanması gereken bazı temel haklarımız 
vardır.

Buna göre;

I. beslenme,

II. barınma,

III. giyinme

örneklerinden hangileri temel ihtiyaçlarımız ara-
sında yer almaktadır?

A) Yalnız III B) I ve II

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

3. Tüm dünya çocukları; bu bildirgedeki haklardan din, dil, 
ırk, renk, cinsiyet, mülkiyet, siyasi ve sosyal vb. haklar-
dan yararlanmalıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin bu madde-
sinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak isten-
miştir?

A)  Dünya çocukları hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit-
tir.

B) Çocuklar dinine göre ayrı tutulmalıdır.

C) Çocuklar eğitim ve sağlık hizmetlerinden yarar-
lanmalıdır.

D) Her çocuğun doğduğu andan itibaren vatandaş-
lık hakkı vardır.

4. 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından kabul edilen 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile dünyadaki ve ül-
kemizdeki çocukların hakları güvence altına alınmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hak-
larına Dair Sözleşme’nin kabul edilmesinde etkili 
olan nedenlerden biri değildir?

A) Bazı ailelerin çocukları çalıştırmasıyla çocuk işçi-
liğinin çoğalması

B) Bazı ülkelerde çocuk askerler yetiştirilerek ya-
şamlarının elinden alınması

C) Kız çocuklarının okula gönderilmeyerek tarla-
larda çalıştırılması

D)  Günümüzde çocukların her istediklerinin yapıl-
ması



20 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER

TEST 04

5. 
Dünya çocuklarını korumak ve yaşam 
haklarını iyileştirmek amacıyla Birleş-
miş Milletler tarafından kurulan ulus-
lararası bir yardım kuruluşudur.

Aşağıdakilerden hangisi UNICEF’in yardım etti-
ği ya da yardım edeceği çocuklar arasında yer 
almaz?

A) Herhangi bir doğal afete uğrayan çocuklar

B) Savaştan zarar gören çocuklar

C) Aşırı açlık ve yoksulluk çeken çocuklar

D)  Okulunda çok zayıf not alan çocuklar

6. • Elfin okula gitti.

• Defne hastalandığında hastaneye giderek mua-
yene oldu.

• Mert arkadaşlarıyla parkta oyun oynadı.

Bu örnekler aşağıdaki çocuk haklarından hangi-
si ile ilişkilendirilemez?

A) Eğlenme

B) Eğitim alma

C)  Yeterli beslenme

D) Sağlık hizmetlerinden yararlanma

 
 7. Yandaki görsel ile ilgili,

 I. Çocuk hakları ihlali var-
dır.

II. Çocukların çalıştırılması 
pek çok hakkını kullan-
masını engelleyebilir.

III. Çocukların yaşlarına uy- 
gun olmayan işlerde ça-
lıştırılması yasalara ay-
kırıdır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

8.  

Sadece bu görsele göre çocukların;

I. beslenme,

II. giyinme,

III. eğlenme

haklarından hangilerinin tam anlamıyla karşılan-
dığı söylenemez?

A) Yalnız I B)  I ve II

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

9. 

III

Bu görsellerdeki çocuklar aşağıdaki haklardan 
hangilerini kullanmaktadırlar?

I II
A) Eğitim alma Sağlık hizmetlerin-

den yararlanma

B) Oyun oynama Düşüncelerini söy-
leme

C) Yeterli beslenme Oyun oynama

D) Özel hayatına do-
kunmama

Eğitim alma


