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1. MODÜL
BİZ VE DEĞERLERİMİZ
Toplumdaki Rollerim
Bizi “Biz” Yapanlar
Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengârenk
Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var
Hak, Özgürlük, Sorumluluk
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

TOPLUMDAKİ ROLLERIM
• Birey olarak üyesi olduğumuz grup ve kurumlarda çeşitli rollerimiz
vardır. Bireyin ait olduğu grup veya kurumlarda üstlendiği görevlere
........... denir.
• Üstlendiğimiz roller, içinde bulunduğumuz ......... veya ...........…
göre değişiklik gösterebilir.

Bilgi Notu
Roller; yaşa, konuma,
mesleğe ve zamana
göre değişebilir.

• Rollerimizin bir kısmına doğuştan bir kısmına da sonradan sahip oluruz.

Abla
Evlat

Doğuştan
Sahip
Olduğumuz
Rollerden
Bazıları

Sporculuk
Arkadaşlık
Sınıf başkanlığı

Sonradan
Sahip
Olduğumuz
Rollerden
Bazıları

……………

Abla

Öğrenci

Evlat

Yeğen
Kuzen
Torun

Ortak Özellikleri

� Kardeş

Ortak Özellikleri

� ……………

Biyolojik özeliklerimizden kaynaklanır.
Herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmez.
Bireyin seçme, değiştirme vb. hakları
bulunmaz.
Ömür boyu sürer.

Bu rolleri isteğimizle üstleniriz.
Çalışarak, başarı göstererek bu rollere
sahip oluruz.
Özgür irademizle katıldığımız grupların
bize yüklediği rollerdir.
Zamana ve sosyal konumumuza göre
süreklilik veya değişkenlik gösterir.

Torun

Sınıf
başkanlığı

Müzik kulübü
üyeliği

• Bireyler aynı anda, farklı grup veya kurumlarda farklı roller üstlenebilir.
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

Etkinlik - 01
Aşağıda Güneş’e ait çeşitli görseller verilmiştir. Görselleri inceleyerek Güneş’in üstlendiği rolleri görsellerin altlarına yazınız.

a.

ç.

b.

c.

d.

e.

Etkinlik - 02
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için “D” kutucuğunu, yanlış olanlar için “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış ifadelerin doğru biçimlerini altlarına yazınız.
D

a.

b.

c.

ç.

Y

Bireylerin üstlenebileceği rol sayıları sınırlıdır.
.............................................................................................................................
Bireylerin bir grup içinde farklı rolleri olabilir.
.............................................................................................................................
Üstlenilen roller, içinde yer alınan grup ve kurumlara göre değişiklik gösterir.
.............................................................................................................................
Bireyler üstlenecekleri rollerin tümünü kendileri belirler.
.............................................................................................................................
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

Sahip olduğumuz roller bize birtakım hak ve sorumluluklar yükler.

Sorumluluk

Hak
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Rollerimiz

Haklarımız

Sorumluluklarımız

Öğrencilik

Eğitim almak

Ders çalışmak

Evlat

Temiz ve düzenli bir evde
yaşamak

Odamızı ve ortak kullanım
alanlarını temiz tutmak

Sporcu

Spor yapmak

Antrenmanlara düzenli katılmak

• Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişmese de sorumluluklarımız bulunduğumuz konuma göre
değişir. Bazı rollerimize ait sorumluluklarımız da değişir.

Etkinlik - 03
1. Aşağıdaki sorumluluklardan doğabilecek haklarınızı yazınız.
a. Sorumluluk: Yaşanılan çevreyi temiz tutma

……………………………………………………………………………………………………………
b. Sorumluluk: Bir yere giderken ailenize haber verme

……………………………………………………………………………………………………………

2. Aşağıdaki haklarınızdan doğabilecek sorumluluklarınızı yazınız.
Haklarımız
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Sorumluluklarımız

a. Oyun oynama

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

b. Harçlık alma

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

c. Eğitim görme

.....................................................................................................................
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

• Bireylerin üstlendikleri rollerin bazıları zamanla değişiklik gösterebilir.

Elif Hanım’ın Rolleri
Elif Hanım, bir hastanede çocuk doktoru
olarak çalışmaktadır. İşini severek yapan,
başarılı bir doktordur.

Elif Hanım, evlenir ve iki çocuğu olur. Çocuklarına karşı her zaman sevecen bir
anne olmuştur.

Elif Hanım, çalıştığı hastanenin başhekimliği görevine getirilir. Her zaman çalışma
arkadaşlarına karşı güler yüzlü ve saygılı
olmuştur.

Elif Hanım, çocukların sağlığı ve eğitimi
ile ilgili faaliyetler yürüten bir sivil toplum
kuruluşuna üye olmuştur. Bu kuruluşta
gönüllü olarak çeşitli çalışmalar yürütür.

Etkinlik - 04
Aşağıdaki metinde Yasemin Hanım’ın zaman içinde üstlendiği rolleri altını çizerek gösteriniz.
Yasemin Hanım, dört çocuklu bir ailenin bireyidir. Kardeşlerinin
ablasıdır. Büyükanne ve büyükbabasının ilk torunudur. Eğitim hayatını başarılı bir öğrenci olarak tamamlayan Yasemin Hanım
bilgisayar mühendisliği mesleğini yapmaktadır. Çalıştığı iş yerinde
aynı zamanda ekip lideridir. Çalışma arkadaşlarının ihtiyaç duydukları konularda onlara yardımcı olur. Yasemin Hanım aynı zamanda Demir ve Ateş’in annesidir. Hakan Bey’in eşidir. Tüm
bunlara ek olarak TEMA Vakfının bilişim işleri sorumlusudur.
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

• Bireyler yaşları ilerledikçe ve eğitimlerini tamamladıkça mesleki roller üstlenirler.

Mesleki
rol

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

Mesleki rollerin özelliklerinden bazıları şunlardır:

Bu rollere ait
beklentiler yazılıdır.

Mesleği yapan tüm
kişiler aynı
donanımdadır.

Mesleğin doğru ve
eksiksiz yapılmasını
sağlar.

Hizmet verilen
topluma fayda
sağlar.

• Her mesleki rolün görev ve sorumluluğu birbirinden farklıdır. Toplumun bu mesleklerden beklentileri de farklılık gösterir.

Örnek:
Mesleki rol: Öğretmenlik

Mesleki rol: .......................................................

Görev/sorumluluk: Eğitim ve öğretim hizmeti

Görev/sorumluluk: ...........................................

sunmak

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

Toplumun beklentisi: Topluma faydalı birey-

Toplumun beklentisi: ......................................

ler yetiştirmek

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

Örnek:
Avukatlık, mesleki bir roldür. Avukatlar görevlerini kanun ve
yönetmeliklere göre yaparlar. Bunları gerçekleştirirken toplumun bu mesleki rolü üstlenen kişilerden çeşitli beklentileri vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun avukatlık mesleki rolünü gerçekleştiren kişilerden beklentileri arasında yer
almaz?
A) Herkese adaletli davranmak
B) Tarafsız ve dürüst olmak
C)	Hukuksal sorunları tek başına çözmek
D) Müvekkillerinin haklarını savunmak

Çözüm:
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TEST

01

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

1.

DERS
İŞLEME
MODÜLÜ

Üstlendiğimiz roller, içinde bulunduğumuz grup

6. sınıf öğrencisi Buse, okulunda öğrencilik rolü-

veya kurumlara göre çeşitlilik gösterebilir.

nün yanında sınıf başkanlığı rolünü de üstlenmektedir. Ailesi içinde evlat ve kardeş rolünü üstlenen

D

Buse’nin akraba grubundaki rolleri ise kuzen, yeğen

Y

ve torundur.

Buna göre Buse hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bireyler bir grup içinde

D

B) Farklı grup ve kurumlarda rolleri olduğu
D) Bazı rollerini sonradan kazandığı

2. Nevin Hanım, hastanede doktorluk rolünü yerine

I
getiren bir bireydir. Anne ve babasının yanında evlat
						
II
rolünü üstlenmektedir. Ailesinde ise Mehmet Bey’in

rolü üstlenir.

rol üstlenebilir.

A) Birden fazla rol üstlendiği
C) Üstlendiği rol sayısının yaşına göre fazla olduğu

Aile üyelerinin tümü aynı

aynı anda birden çok

1. çıkış

Y

D

2. çıkış

3. çıkış

Y
4. çıkış

Yukarıdaki ifadelerin “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olduğuna karar verilerek ilerlendiğinde kaç numaralı
çıkışa ulaşılır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

eşi, oğlu Rüzgâr’ın annesi rolündedir.
III			
IV
Buna göre Nevin Hanım numaralanmış rollerden
hangisini doğuştan kazanmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

4. Rollerimiz bize birtakım haklar ve sorumluluklar yük3. I. Bazı rollerimizi çalışarak, başarı göstererek elde
ederiz.
II. Üslendiğimiz rollerden bazıları ömrümüz boyunca değişmez.
Numaralanmış açıklamalara örnek gösterilebilecek rolleri aşağıdakilerden hangisidir?

ler. Haklarımız hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde
sahip olduğumuz kazanımlar ya da yapabileceklerimizle ilgilidir. Sorumluluklarımız ise üstlendiğimiz
rollerin gereklerini yerine getirmekle ilgilidir.
Bu metindeki açıklamalardan yararlanılarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Hak ve sorumluluklara sahip olmamızın sebebi
üstlendiğimiz rollerdir.

I
A)

Torun

II
Kuzen

B)

Proje hazırlama
ekibi üyeliği

Kardeş

C) Her hak bir sorumluluğu, her sorumluluk da birden çok hakkı doğurur.

C)

Öğrencilik

Arkadaşlık

D)

İzcilik

Solistlik

D) Sorumluluklarımız, üstlendiğimiz rollerimize göre
şekillenir.

B) Hak ve sorumluluk birbirinden farklı kavramlardır.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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TEST 01
5. Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıyken sosyal
rollere ilişkin beklentiler yazılı değildir.

8. Toplum, polislik yapan bir kişiden dürüst, fedakâr ve
tarafsız olmasını bekler.

Buna göre;
I. mesleki rollerin kanun, yönetmenlik gibi yazılı
kaynaklara dayandığı,
II. sosyal roller sonucunda ortaya çıkan beklentilerin kişilere göre farklılık gösterebileceği,
III. mesleki rollerin sosyal rolleri kapsadığı
A) Yalnız I

B) I ve II

Buna göre bu mesleği yapan kişiler aşağıdakilerden hangisini yaparsa toplumun beklentisini
karşılayamazlar?

C) I ve III

D) II ve III

A) Yardımsever davranırlarsa

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

B) Adil olurlarsa
C) Yalan, hile vb. davranışlardan kaçınırlarsa
D) Yakınlarına ayrıcalıklı davranırlarsa

6. Aile içinde her zaman anne babamızın evladıyız. Bu
rolümüz hayat boyu devam eder. Ancak bu rolümüze ait sorumluluklarımız yaşımız ilerledikçe değişiklik gösterir.
Buna göre evlat rolü ile ilgili;

9. Ömer Bey; öğrencilerinin yanında öğretmen, markette müşteri, çocuklarının yanında baba, apartmanda ise yönetici rolündedir.

I. ömür boyu sürdüğü,
II. yaşa bağlı olarak sorumluluğunun değiştiği,
III. doğuştan kazanıldığı
değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

7. Bireylerin üstlendikleri roller zamanla değişir.

Ömer Bey’in üstlendiği roller ile ilgili olarak;

Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

I. kendisine çeşitli sorumluluklar getirebileceği,

A) Ailevi özelliklerin farklılaşması

III. zamanla değişiklik gösterebileceği

B) Dâhil olunan grup veya kurumların farklılaşması

değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?

C) Yaşın ilerlemesi

A) Yalnız I

B) I ve II

D) Bazı rollerin doğuştan kazanılması

C) II ve III

D) I, II ve III
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II. katıldığı gruplara göre değişebileceği,

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

BİZİ “BİZ” YAPANLAR
• Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında etkili olan ögeler vardır. Bunlar:

Tarih

Dil

Din

Mimari

Gelenek ve
görenekler

Sanat

tüm bunlara

…………………… adı verilir.

				

Millî değerleri kapsar.
Toplumların devamını sağlar.
Millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.

Millî
Kültürün
Özellikleri

Nesilden nesile aktarılarak toplumların hafızasını oluşturur.
.................................................................................................................

Etkinlik - 05
Aşağıdaki ifadelerden millî kültürün özelliklerini yansıtmayanları işaretleyiniz.

a. Toplum içindeki uyum ve düzeni sağlar.
b. Bireylerin toplum ile kaynaşmasını engeller.
c. Toplumsal yaşamın devamlılığını sağlar.
ç. Toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı artırır.
d. Aynı toplum içindeki bireylerin ortak çıkarlar etrafında birleşmelerine olanak vermez.

Atatürk Diyor ki:

Her milletin kendine özgü gelenekleri, kendine özgü âdetleri, kendine göre
millî özellikleri vardır. Hiçbir millet, aynen diğer bir milletin taklitçisi
olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir
ne kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun sonucu şüphesiz ki acıdır.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

Toplumsal birlikteliği sağlayan, kültürümüzü oluşturan ögelerden bazıları şunlardır:
Din
• Din, kültürün manevi ögelerindendir ve ayrılmaz bir parçasıdır.
• Din; toplumların dilini, ahlak anlayışını, örf ve âdetlerini, yaşam biçimlerini, konuşma tarzlarını,
giyim biçimleri ve benzerini etkiler.
• Din, toplumsal düzenin sağlanmasına ve birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.
Kibirlenmek

Yalan söylemek
........................
Hırsızlık

İslam Dininin Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar

..............................................................
Başkalarının kusurlarını araştırmak
..............................................................

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

İslam dininin sakınılmasını istediği bu davranışların yapılmaması toplumsal birlikteliğin oluşmasına
katkı sağlar.

Bilgi Notu
İslamiyet, millî kültürümüzü etkileyerek toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmiştir. Bu birlikteliğe katkı
sağlayan tarihî şahsiyetlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

Yunus Emre

Örnek:

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

Hacı Bektaş Veli

Ahmet Yesevi

Hacı Bektaş Veli “Gelin canlar bir olalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” sözleriyle topluma çeşitli
mesajlar vermiştir.
Bu söz ile topluma verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Birlik ve beraberlik içinde olmak

B) Dayanışma içinde olmak

C) Birleştirici ve bütünleştirici olmak

D) Toplumsal düzenin engelleyicisi olmak

Çözüm:
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

• Kültürün tüm ögeleri birbirini etkiler. Kültürün bir ögesi olarak din; düğün ve sünnet törenlerimizi,
bayramlaşmalarımızı, cenaze törenlerimizi, komşuluk ilişkilerimizi vb. etkiler.
• Din unsuru günlük hayatımızda dilimizi doğrudan etkilemektedir. Örneğin pek çok atasözü ve
deyim de İslam dininin emirlerini yansıtır. Bu emirlerin her biri toplumsal dayanışma ve birlikteliği
destekleyici niteliktedir.
Doğrunun yardımcısı Allah’tır.

Aldatayım diyen aldanır.

Etkinlik - 06
Din kültürel unsuru ile ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru şekilde tamamlayınız.

a.

Din, bireylerin .........................................................................................................................

b.

Din, toplumsal ........................................................................................................................

c.

Dinî bayram ve törenler ..........................................................................................................

ç.

Din; örf, âdet, gelenek, görenek gibi ......................................................................................

d.

Din, toplumsal birlikteliğin ......................................................................................................

Dil

Etkinlik - 07
Kaşgarlı Mahmut
...Türk dilini iyi öğreniniz
çünkü onlar için uzun
sürecek egemenlik vardır.

Karamanoğlu Mehmet Bey
Bir milletin birlik ve beraberliğinin
ilk adımı dilde birliktir.

Mustafa Kemal Atatürk
...Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını, kısacası bugün kendisini millet yapan her niteliğinin dili
sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili; Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.

Ünlü Türk büyüklerinin bu sözlerinden yararlanarak Türk dili ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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Dilin özellikleri şunlardır:

Kültürün yaşama
ve gelişme
aracıdır.

Milleti bir arada
tutar, millî birlik ve
beraberliği sağlar.

Kültürel aktarımın
en önemli
unsurudur.
...............................

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

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

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

• Bir kültürel unsur olan dil, bozulmaya uğradığında diğer kültürel unsurlar da zarar görebilir. Bu
nedenle dil yani “Türkçemiz” korunmalıdır.

B U N L A R A D İ K K AT !
İş yeri, mekân adı gibi yerlerde yabancı dildeki
isimleri tercih etmeyelim.
Sosyal medyada Türkçeye zarar verecek kısaltmalar
kullanmayalım.
Genel ağ, televizyon vb. araçlarda Türkçemizin yanlış ve
bozuk kullanıması durumlarına karşı dikkatli olalım.

Tarih
• Tarih, millî bilincin oluşmasında etkili bir kültürel unsurdur.
Tarihin özellikleri şunlardır:

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında
rol oynar.
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Millî duyguları
güçlendirir ve
pekiştirir.

Yeni nesillere
geçmişi öğretir.

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

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

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

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

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

Etkinlik - 08
Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.
birlikteliği

kültürün

a. Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi
.................. yaşaması için önemlidir.

millî

tarih

c. İslam dininin birleştirici gücü toplumsal
..................... güçlendirmiştir.

b. ................. yeni nesillerde millî bilincin
oluşmasında rol oynar.

ç. ................ kültür, toplumları diğer kültürlerden ayırır.

Gelenek ve Görenekler
• Gelenek ve göreneklerimizi oluşturan unsurlardan bazıları şunlardır:

Millî Yiyecekler

El Sanatları

Spor Karşılaşmaları

Düğünler

Bayramlaşma

• Gelenek ve göreneklerimiz toplumsal birlik ve dayanışmaya katkı sağlar.
• Gelenek ve görenekler nesilden nesile aktarılır.
Mimari
• Yaşanılan şehirler bireylerin sosyal, kültürel ve tarihî bağlarını
kuvvetlendirir. Bu bağlar ile bireyler kendilerini yaşadıkları şehirlerin bir parçası olarak görürler ve birlikteliğe önem verirler.
Dayanışma ve birlik duygusunun artmasına katkı sağlarlar.
• Şehir mimarisinde kullanılan malzemeler o bölgeye uygun olarak kullanılır. Ayrıca burada yaşayan insanların kültürlerine de
uygunluk gösterir.
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02
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İŞLEME
MODÜLÜ

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

 ültür, toplumun devamı için önemli bir unK
surdur.

1.

3. Sosyal, kültürel ve tarihî bağlar toplumsal birlikteliğin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Düğünler,
cenazeler, bayramlar bu birlikteliği güçlendiren unsurlardır.

 illî kültür, aynı zamanda millî kimliği oluşM
turur.
Kültür, millî birlik ve beraberliği zedeler.
 ireylerin gelişimlerinde kültürün katkısı söz
B
konusu değildir.
Bu ifadeler “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olarak değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A)

D

B)

Y

C)

D

D) Y

D

D

D

D

Y

Y

D

D

Y

Y

Y

D

Buna göre toplumsal birliktelik ile ilgili;
I. farklı unsurlarla oluşabileceği,
II. tarihî geçmişin oluşumunda etkili olduğu,
III. yalnız sosyal ve kültürel alanlardan etkilendiği
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

2. Tarih, toplumların başından geçen olayları, zaman
ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak tarih fertler için olduğu
kadar milletler için de önemlidir. Tarih yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberlik
sağlanmasında rol oynar.

4.

Tarih

Örf

Millî Kültürü
Oluşturan Ögeler

Buna göre tarih ile ilgili;
I. bir bilim dalı olduğu,
Mimari

II. kültür ögeleri arasında yer aldığı,
III. ulusal birliği sağladığı

?

değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?

Şemada “?” ile gösterilen kutucuğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

A) Din

B) Görenek

C) II ve III

D) I, II ve III

C) Aile

D) Dil
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TEST 02
5. Dinî bayramlarımızdan olan Ramazan ve Kurban
bayramları tüm aile üyelerinin, akrabaların bir araya
geldiği bayramlardır. Bu bayramlarda ihtiyacı olanlara yardımlar yapılır, büyüklerin elleri öpülür, dargınlar barışır. Evlerimize gelen konuklarımıza imkânlarımız ölçüsünde ikramlarda bulunulur.

7.
“Ve sen, geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl
geçtiğini anlayacaksın.”
İbni Haldun

Türk İslam bilgini İbni Haldun bu sözleriyle toplumsal birlikteliğe katkı sağlayan aşağıdaki unsurlardan hangisine vurgu yapmıştır?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dinî bayramların toplumsal birlikteliğe sağladığı katkılardan
değildir?
A) Aile ve akrabaların bir araya gelmesi
B) Misafirlikler aracılığıyla sosyal ilişkileri güçlendirmesi
C) Dayanışma ruhunu artırması
D) Savurganlığı fazlalaştırması

A) Dil

B) Din

C) Tarih

D) Sanat

8. İslam dini, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı
teşvik eder. Zekât, sadaka gibi yardımlaşmalar bunun en güzel örneklerindendir. Paylaşmanın ve bütünlük içinde olmanın önemine de vurgu yapar.
Buna göre İslam dininin toplumsal hayatta;
I. birlik ve beraberliği artırma,
II. toplumsal huzuru sağlama,
III. toplumsal duyarlılığı artırma
unsurlarından hangilerini pekiştirdiği söylenebilir?

6.

---Dil; insanları birleştiren, bir araya getiren ve insanlara
tarihsellik, toplum bilinci, millet olma bilinci kazandıran
temel unsurlardan biridir.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

9. • Dil, toplumsal değerlerin, örf ve âdetlerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını
sağlayan kültürel ögedir.
• Dil, millet hayatındaki devamlılığı sağlar.
Buna göre dil kültürel ögesi ile ilgili,

Bu metne konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

I. Toplumsal yaşam için vazgeçilmezdir.
II. Toplumsal değerlerin taşıyıcısıdır.

A) Türk Dünyasının Ortak Dili

III. Kültürün kuşaklara aktarımını sağlar.

B) Dilimiz Kimliğimizdir

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

C) Çok Dilli Olma Zamanı

A) Yalnız I

B) I ve II

D) Dili Koruma Yöntemleri

C) II ve III

D) I, II ve III

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

KIR ÇİÇEKLERİ GİBİYİZ RENGÂRENK
• Günümüzde kişiler arasındaki yüz yüze iletişimin azalmasına bağlı olarak insanlar arasında çeşitli
ön yargılar yaşanmaktadır.
Ön yargı: .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Ön Yargı Çeşitleri

Farklı cinsiyetlere karşı
Farklı etnik kimliklere karşı
Farklı kültürlere karşı
Farklı sosyoekonomik gruplara karşı
Farklı fiziksel özelliklere karşı

Farklı dinlere ve mezheplere karşı

Bilgi Notu
• Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her birine ..............
denir.
• Aynı ırk, dil veya kültürden oluşan topluluklara ....................... denir.

Farklılıklara saygı duymamak
Karşımızdaki kişiyi yeterince tanımamak

Sosyal ilişkilerde bozulma

Toplumsal temas artırılmalıdır.
Empati kurulmalıdır.
Hoşgörü kültürüne yer verilmelidir.

16
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Ön yargının
sebeplerinden bazıları
şunlardır:

Empati kurmamak

Ön yargının
sonuçlarından
bazıları
şunlardır:

Toplumda çatışma

Ön yargıların ortadan kaldırılması için
dikkat edilmesi
gerekenler
şunlardır:

…………………………………………

…………………………………………

Kişiler arasındaki iletişimler güçlendirilmelidir.

……....……………………………………

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

Örnek:
I. Ülkemizde misafir olan Suriyeli göçmenleri dışlamak
II. Ekonomik durumu yetersiz olan birini sürekli eleştirmek
III. Aynı dinden olmayanları hor görmek
Bu davranış biçimlerinden hangilerinde ön yargılı yaklaşım vardır?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Çözüm:

Etkinlik - 09
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için “D” kutucuğunu, yanlış olanlar için “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış ifadelerin doğru biçimlerini altlarına yazınız.
D

Y

Ön yargı hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur.

a.

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

b.

Ön yargı, ayrımcılığa ve çatışmaya neden olur.
............................................................................................................................
Toplumumuzda özel gereksinimli bireylere hiçbir alanda ön yargılı yaklaşılmamaktadır.

c.

............................................................................................................................……....
Ön yargı genellikle birbirini yeteri kadar tanımayan kişiler arasında yaşanır.

ç.

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

d.

Ön yargıların azalması, toplumsal birlik ve beraberliği azaltır.
....................................................................................................................................

Etkinlik - 10
Aşağıdaki ifadeleri okuyup ifadelerde hangi tür ön yargı olduğunu altlarına yazınız.

a. Bizim ülkemize sonradan gelen, vatandaşımız olmayan kişilerden hoşlanmıyorum.
...................................................................................................................................................

b. Onun yeteri kadar parası olmadığı için onunla oturup konuşulmaz.
...................................................................................................................................................

c. Aynı dine inansak bile onunla aynı dinî yorumda bulunmadığımız için o kesin kötü biridir.
...................................................................................................................................................
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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BİZ VE DEĞERLERİMİZ

Ön yargılar, toplumsal uyumu engellemekte ve kalıp yargılara neden olmaktadır.

Kalıp yargılar ise toplumsal uyumu etkilemektedir.

Kalıp yargı: Halkın bir grup hakkındaki inancı, bir grubun başka bir grup hakkındaki duygusallaşmış,
tecrübeyle çok az değişmiş olan inancıdır.

Kalıp yargılar tıpkı ön yargılar gibi farklı cinsiyetlere, sosyoekonomik gruplara, farklı etnik ve dinî gruplara, özel gereksinimli bireylere karşı olabilir.

Kalıp yargılara şu örnekler verilebilir:

Erkekler ağlamaz.

……………………………………………………………

Fakir insanlar kötüdür.

……………………………………………………………
……………………………………………………………

• Gelişimi normalden farklı olan bireyler özel gereksinimli bireyler olarak
tanımlanmaktadır. Ne yazık ki toplumsal yaşamda özel gereksinimli bireyler çeşitli ön yargı ve kalıp yargılarla karşılaşmaktadır.

Farklılıklarımız birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. Bu zenginliği korumanın yolu; ön yargı, kalıp yargı
ve ayrımcılığa karşı çıkıp tüm farklılıklara saygı göstermektir.

Etkinlik - 11
Sümeyye Boyacı’nın hikâyesinden yola çıkarak özel gereksinimli bireylere uygulanan ön
yargı ve kalıp yargılar ile ilgili neler söylemek
isterdiniz? Yazınız.
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

“Balıkların da
kolları yok.”
dedi. Yüzmeye
başladı,
dünya
şampiyonu
oldu.

………………………………………………………
• Anadolu toprakları yüzyıllardır farklı dinleri, mezhepleri ve etnik kökenleri bünyesinde barındırmıştır. Hiçbir farklılığa ayrımcılık yapılmadan barış ve huzur içinde yaşanabileceğini göstermiştir.
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TEST

03

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

1.

Melis, 6. sınıf öğrencisidir. Suriye’de yaşanan iç karışıklıklardan dolayı ülkemize gelen Amine ile aynı
sınıftadır. Melis, Amine’nin dilimizi ve oyunlarımızı
bilmemesinden dolayı önceleri ondan hiç hoşlanmamıştır. Onunla arkadaş olmak istememiştir. Fakat
zamanla Amine’nin iyi biri olduğunu fark edince ona
dilimizi öğrenmesi konusunda yardımcı olmuştur.
Buna göre Melis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Önceleri Amine’ye ön yargılı yaklaşmıştır.
B) Amine’yi tanıdıkça ön yargılı tutumu ortadan
kalkmıştır.
C) Farklı kültürlere saygılı olması gerektiğini sonradan fark etmiştir.
D) Arkadaşlık ilişkilerinde hiçbir zaman ön yargıya
yer vermemiştir.

3.

DERS
İŞLEME
MODÜLÜ

Ön yargılar insanlar arasındaki
ilişkileri nasıl etkiler?

• Arkadaşlık ilişkilerini zedeler.
• ----

Bu diyalogda boş bırakılan yere,
I. İnsanları birbirinden uzaklaştırır.
II. İletişimlerde hataya sebep olur.
III. Kişilerin birbirlerini doğru tanımalarına yardımcı
olur.
yargılarından hangileri yazılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

2. Hicran Hanım oğlu Ahmet’i parka götürmüştü. Oğlu
oyun oynarken düştü. O panik hâliyle Hicran Hanım
cep telefonunu bankta unuttu. Üstü başı kirli, ailesi
olmayan bir çocuk banktaki telefonu fark etti. Telefonu alarak Hicran Hanım’ın arkasından gitti. Ona
“Bakar mısınız?” diye seslendiğinde Hicran Hanım
yüksek bir sesle “Param yok, sana para falan veremem.” dedi. Çocuk hiç konuşmadan elindeki telefonu Hicran Hanım’a uzattı. Hicran Hanım, o kadar
utanmıştı ki küçük çocuğa sarılarak önce özür diledi,
ardından da teşekkür etti.
Bu metne göre Hicran Hanım’ın ön yargısının
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinsiyet ayrımı yapmak
B) İnsanları görünüşlerine göre sınıflandırmak
C) Görme, yürüme gibi alanlarda özel gereksinimleri
olan kişilere saygılı yaklaşmamak
D) Çocuklarla empati kuramamak

4. Mahmut Bey, çalıştığı şirketin insan kaynakları müdürüdür. İş görüşmesine gelen tekerlekli sandalyedeki Büşra Hanım’ı görür görmez “Zahmet edip
gelmişsiniz fakat bu ilan için başka bir arkadaşı işe
aldık.” diye doğru olmayan bir açıklama yapar.
Buna göre Mahmut Bey ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Özel gereksinimli Büşra Hanım’a ön yargılı yaklaşmıştır.
B) Büşra Hanım gibi farklılıkları olan bireylere saygılıdır.
C) Karşısındaki kişi ile empati kurmada çok başarılıdır.
D) Tanımadığı bireyleri yeterince tanımak için çaba
harcamaktadır.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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TEST 03
5. • Kızlar futbol oynamaz.

7.

• Erkekler, yemek yapmaz.
• Kızlar, erkeklerden daha çalışkandır.
Bu ifadeler;
I. cinsiyet ayrımcılığı,
II. sosyoekonomik durum,
III. farklı etnik kimlik
unsurlarından hangilerine yönelik kalıp yargıları
örneklendirmektedir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

Afişte belirtilen gün, toplumsal yaşamda;
I. farklılıklara saygı duyulması gerektiği,
II. her bireyin toplumun bir parçası olduğunun unutulmaması gerektiği,
III. toplumsal uyumun çeşitlilikle zenginleşeceğinin
bilinmesi gerektiği
konularından hangilerine vurgu yapmak için düzenlenmiş olabilir?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

6.
Yaradılanı severim,
Yaradan’dan ötürü.

Yunus Emre

Yunus Emre bu sözüyle toplumsal yaşamda;

8. Toplumsal yaşamda;

I. ayrımcılık,

I. kalıp yargı ve ön yargılardan uzak durulması,

II. ön yargı,

II. saygı kültürünün yerleşmesi,

III. kalıp yargı

III. farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılmaması

unsurlarından hangilerinin olmaması gerektiğini
vurgulamıştır?

unsurlarından hangileri toplumun uyumunu artırır?

A) Yalnız III

B) I ve II

A) Yalnız III

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

C) I ve III

D) II ve III
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