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Toplumdaki Rollerim

1. Efe, eğitim gördüğü okulda futbol takımının 
kaptanıdır. Yaşadığı sakatlık yüzünden kap-
tanlığı bırakmak zorunda kalır. Efe bunun 
üzerine satranç takımına üye olur.

Bu bilgilere göre Efe ile ilgili,

I. Zamanla farklı gruplarda farklı roller üst-
lenmiştir.

II. Verilen rolleri edinmesinde ilgi ve yete-
nekleri etkin olmuştur.

III. Sahip olduğu rolleri doğuştan kazanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) I ve II

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

2. Rollerimiz bize birtakım hak ve sorumluluk-
lar yükler. Haklarımız hukukun çizdiği sınırlar 
çerçevesinde sahip olduğumuz kazanımlar ya 
da yapabileceklerimiz ile ilgilidir. Sorumluluk-
larımız ise üstlendiğimiz rollerimizin gerekle-
rini yerine getirmeyle ilgilidir. Örneğin okulda 
eğitim hizmetlerinden faydalanmak hakkımız, 
ders çalışmak ise sorumluluğumuzdur.

Bu metne göre hak ve sorumluluklarımız 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Rollerimiz sayesinde ikisini de elde ederiz.

B) Haklarımızın bir sınırı vardır.

C) Sorumluluklarımız rollerimizden bağımsız 
unsurlardır.

D) Haklarımız bize bazı sorumluluklar yükler.

3. İçinde yer aldığımız gruplardaki bazı rolleri-
miz doğduğumuz andan itibaren vardır. Ya-
şamımız boyunca bu roller hiçbir zaman de-
ğişmez.

Aşağıdakilerden hangisi buna örnek ola-
rak gösterilebilir?

A) Öğretmenlik B) Evlatlık 

C) Annelik  D) Babalık

4. Aşağıdaki resimlerde yer alan çocuklar-
dan hangileri diğerlerinden farklı bir grup-
ta yer almıştır?

A)  B) 

C)  D) 

5. Gündelik yaşamda sahip olduğumuz bazı 
rollerin edinilmesinde ilgi ve yeteneklerimizin 
etkili olduğu gözlemlenir.

Buna göre;

I Ayça’nın okul korosunda solist olarak gö-
rev alması,

II. Selim’in voleybol takımının seçmelerinde 
başarılı olup takıma girmesi,

III. İrem’in taşınmaları sonrasında yeni bir 
okula kayıt yaptırması

örneklerinden hangileri ile bu yargı des-
teklenebilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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6. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı 
evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik özelliklerimizden kaynaklanır. Bu rollerimiz herhangi bir ilgi ve 
yetenek gerektirmez. Bunları seçme imkânımız da yoktur. 

Buna göre metinde bahsedilen sosyal rollerimiz ile ilgili,

I. Doğuştan kazandığımız rollerdir.

II. Kişisel özelliklerimiz bu rolleri edinmemizde etkili değildir.

III. Bireysel tercihlerimizin etkisi yoktur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

7. Rollerimiz, toplumun bizden beklediği davranışlardır ve çok çeşitli olabilir. Örneğin Melih Bey gün boyu 
doktorluk rolünü üstlendikten sonra akşam markete uğradığında müşteri rolündedir. Evinde eş ve baba 
rollerini de üstlenmektedir.

Bu metinden yararlanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Bireyler aynı anda birden fazla rol üstlenebilir.

B) Erkek bireylerin üstlendikleri tüm roller aynıdır.

C) Sahip olduğumuz roller sonradan kazanılır ve zaman içinde değişmez.

D) Üstlendiğimiz her bir rolün bize getirdiği sorumluluklar vardır.

8. Sevinçlerimizin ve üzüntülerimizin paylaşıldığı ilk yer olan ailemiz, hayatımız boyunca yer alacağımız 
gruplar içinde en önemlisidir. Bu grup içinde evlat, ağabey, abla, torun, yeğen, kuzen gibi rolleri üstle-
niriz. Bu roller aile içinde sevgi, saygı, dayanışma ve yardımseverlik duygularıyla yerine getirilmelidir.

Bu metne göre aile grubu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yaşam boyunca içinde yer alınan gruptur.

B) Bu grup içinde birbirinden farklı roller üstlenilebilir.

C) Bu grupta üstlenilen roller olumlu duygularla yerine getirilmelidir.

D) Aile grubu sadece sevinç ve üzüntülerin paylaşıldığı bir gruptur.

9. Aşağıda bir tablo verilmiştir.

Meslek Sorumluluk Toplumsal Beklenti

I. Polislik Güvenliği sağlama Dürüst ve fedakâr olma

II. Öğretmenlik Eğitim-öğretim hizmeti sunma Örnek vatandaş olma

III. Doktorluk Sağlık hizmeti verme Düzenli kentleşmeyi gerçekleştirme

IV. Çiftçilik Tarımsal üretim yapma Sadece kendi bölgesinde ürün satma

Bu tablonun hangi satırlarındaki tüm bilgiler doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV
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Bizi “Biz” Yapanlar • Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengârenk

1. İnsanlara ait olan bilgi, inanç ve davranış bü-
tününe “kültür” denir.

Kültürün özellikleri ile ilgili,

I. Millî birlik ve beraberliği güçlendirir.

II. Hiçbir zaman değişime uğramaz.

III. Dil yolu ile sonraki nesillere aktarılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III

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

2. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde 
akrabalarının farkına varırlar. Tarih, bir mil-
letin nereden gelip nereye gittiğini gösteren 
kültürel bir unsurudur.

Buna göre tarih ile ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır?

A) Millet hayatında önemli bir yere sahiptir.

B) Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü va-
zifesi görür.

C) İnsanın kendi toplumu ile bütünleşmesini 
sağlar.

D) Kültürün en önemli ögesidir.

3. Bireylerin gelişimi sosyalleşmesi ve toplum-
sal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, 
örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi 
unsurların etkisi vardır. Bu ögelerin bir araya 
gelmesi kültürü oluşturur. Kültür bir toplumun 
devamı için önemli bir unsurdur.

Bu metne göre kültür ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Toplumu bir arada tutar.

B) Birden çok ögeyi içinde barındırır.

C) Değişim ve gelişime kapalıdır.

D) Toplumun sürekliliğini sağlar.

4. Aşağıdaki ön yargının sebeplerinin yazılı ol-
duğu kutular boyanacaktır.

Saygılı 
olmama

Yeterli bilgiye sahip 
olmama

Empati 
kurmama

Toplumsal 
çatışma

Buna göre kutuların son hâli aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur?

A)  B) 

C)  D) 

5. Ön yargı hem bireysel hem de toplumsal bir 
sorundur. Bireysel olarak değerlendirdiği-
mizde ön yargı; bireyin insanlarla iletişimini, 
arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu 
olumsuz etkilemektedir. İnsanlar hakkındaki 
ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, 
mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluş-
masına da sebep olabilir.

Buna göre ön yargı ile ilgili;

I. bireyleri olumsuz etkilediği,

II. kalıp yargıların oluşmasına sebep olduğu,

III. toplumsal bir sorun olduğu

değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II

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

• İnsanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekillendirir.

• Kültürü besler, toplumun kültürel değerlerinin oluşması ve gelişmesinde etkilidir.

• Millî kültürümüz aracılığıyla toplumsal birlikteliğimizi güçlendirir.

Buna göre din kültürel ögesi ile ilgili,

I. Millî kültürün oluşmasında etkilidir.

II. Tüm toplumlar üzerindeki etkisi aynıdır.

III. Bireylerin hayat biçimlerinde etkin rol oynar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

7. Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi dil yoluyla olur. Böylece millet hayatın-
daki devamlılık dil sayesinde sağlanmış olur. Kültürün bazı unsurları varlığını ve devamlılığını dile  
borçludur. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerler, örf ve âdetler, gelenekler ve görenekler dil 
vasıtasıyla nesilden nesile aktarılır.

Bu metinden yararlanılarak dil kültürel ögesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Diğer kültürel unsurların devamlılığını sağlar.

B) Millî kültürün canlı tutulmasına katkı sağlar.

C) Örf, âdet, gelenek, görenek gibi unsurların oluşmasını sağlar.

D) Toplumsal özelliklerin aktarımını sağlar.

8. 

Sümeyye Boyacı: Madalyalara Doymayan Yüzücümüz

Sümeyye Boyacı, kolları olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde yüzme dalında  
pek çok başarıya imza attı. 15 yaşında Avrupa şampiyonu olan Sümeyye aynı, za-
manda bir ressam. Sümeyye Boyacı fiziksel koşulların kendisini engellemesine nasıl 
izin vermediğini şöyle anlatıyor: “Aslında hiçbir engelli, insanların sıfatlandırdığı gibi 
engelli değil. Gerçek engel  ve engelliler, bizim karşımıza çıkarılan zorluklar ve bu 
zorlukları çıkaran insanlardır.”

Genel ağdan düzenlenmiştir.

Uygulamalar

haberler

Yeni Sekme

Bu haberden yararlanılarak,

I. İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptir.

II. Ön yargılar, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını zorlaştırmaktadır.

III. Özel gereksinimli bireylerin de başarılı oldukları alanlar vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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1. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dayanış-
ma son derece önemlidir.

Buna göre;

I. maddi durumu iyi olmayan öğrencilere 
devlet bursu sağlanması,

II. köy halkının imece usulü ile köye cami 
yaptırması,

III. doğal afetlerin olduğu bölgelere yardım 
paketlerinin gönderilmesi

örneklerinden hangileri toplumsal daya-
nışmaya örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. 
“Eller çok olunca yük hafifleşir.”

İngiliz Atasözü

Bu atasözü aşağıdaki kavramlardan han-
gisi ile ilişkilendirilir?

A) Din B) Dayanışma

C) Gelenek D) Çalışma

3. 

Görselleri verilen kuruluşlarla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlara farklı alanlarda destek olmaya 
çalışırlar.

B) Yardımlaşma ile ilgili kuruluşlardır.

C) Toplumda dayanışma ruhunu güçlendirirler.

D) Her ikisi de Osmanlı Dönemi’nde kurul-
muşlardır.

4. Osmanlı Dönemi’nde şehirlerin belirli nok-
talarında sadaka taşları bulunurdu. Sadaka 
taşları cami avlularının en kuytu köşesine ko-
nulurdu. İmkânı olan insanlar, oyuğa bıraktık-
ları sadakalarla yoksulları incitmeden onlara 
el uzatma imkânı elde ederlerdi.

Buna göre Osmanlı Devleti aşağıdakiler-
den hangisini sağlamaya çalışmıştır?

A) Yardımlaşmayı B) Zenginliği

C) Dürüstlüğü D) Misafirperverliği

5. 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmanın Faydaları

Toplumsal 
huzuru sağlar. ---- ----

Şemada boş bırakılan kutucuklara aşağı-
dakilerden hangisi yazılamaz? 

A) İnsanlarla iletişimi arttırır.

B) Bir arada yaşamayı sağlar.

C) Sosyal bağları güçlendirir.

D) Birlik ve beraberliği zedeler.

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var • Hak, Özgürlük, Sorumluluk - I
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6. Bilgi edinme ve dilekçe hakkı, devletin koy-
duğu kanunlar aracılığıyla vatandaşlara veril-
miştir.

Bu haklarla ilgili;

I. karşılaşılan sorunların çözümüne katkı 
sağladığı,

II. sorunlara çözüm arama yolları olduğu,

III. demokratik uygulamalar olduğu

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

7. “Babam bu ay elektrik faturasını ödemeyi 
unutmuş. Elektriğimiz kesildi. Tüm aile bu 
olaydan olumsuz etkilendik.”Yeliz

Bu durumda Yeliz’in babası ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Haklarını koruyamamıştır.

B) Özgürlüklerini kullanamamıştır.

C) Sorumluluklarını yerine getirmemiştir.

D) Düşüncelerini söylememiştir.

8. 6. sınıfta okuyan Merve, öğretmeni ve arka-
daşlarıyla ilçedeki huzurevini ziyaret etmiş ve 
orada bulunan yaşlılara küçük hediyeler al-
mışlardır.

Buna göre,

I. Merve, öğretmeni ve arkadaşları yaşlılara 
destek olmuşlardır.

II. Öğrenciler toplumsal birlikteliğe katkı sağ-
lamışlardır.

III. Öğrenciler bu faaliyetleriyle maddi kazanç 
elde etmişlerdir. 

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

9. 
Haklarının ne olduğunu bilen bilinçli bireylerden 
oluşan toplumlarda karşılaşılabilecek sorunlar 
azalır. Şahıslardan hatta devlet kurumlarından 
kaynaklanan sorunlar ile karşılaşıldığında neler 
yapılması gerektiği bilinmelidir. Karşılaşılan so-
runları çözerken haklar ve sorumluluklar doğ-
rultusunda hukuka uygun hareket edilmelidir.

Bu metinden yararlanılarak hak ve sorum-
luluklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Toplumsal sorunların azaltılması için hak-
lar öğrenilmelidir.

B) Sorunlar yasal yollardan çözülmelidir.

C) Kişi ve devletle yaşanılan sorunların çözü-
münün nasıl sağlanacağı bilinmelidir.

D) Hak ve sorumlulukları ön plana çıkararak 
yaşam kalitesi yükseltilmelidir.

10. Buğra Bey, emekli olduktan sonra aldığı yeni 
evine elektrik bağlatmak için ilgili kuruma 
başvurmuş, gerekli işlemleri yerine getirmiş-
tir. Ancak aradan bir hafta geçmesine rağmen 
henüz evine elektrik bağlanmamıştır.

Buna göre Buğra Bey yaşadığı sorunun 
çözümü için;

I. ilgili kurumlara dilekçe yazma,

II. abonelik hakkından vazgeçme,

III. muhtara şikâyette bulunma

davranışlarından hangilerini yapmalıdır?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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1.           Elâzığ ve Malatya’da
depremin izleri siliniyor
Elâzığ ile Malatya’da vatandaşların
mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi için
ilgili bakanlıklar öncülüğünde çalışmalar hızla 
devam ediyor.

ARA VERİLEN EĞİTİM 
BAŞLADI
Eğitim ve öğretime 3 hafta 
ara verilen Elâzığ’da ders 
zili 24 Şubat’ta çaldı.

DEPREMZEDELERE 
KİRACI VE EV SAHİBİ 
YARDIMI

KIRSALDAKİ
DEPREMZELER 
İÇİN KONUT
Elâzığ’da depremden 
etkilenen köylerde 
1500 ev kurulacak.
Evlerin yanı sıra 4-5 
büyükbaş hayvanın 
kalabileceği ahırlar 
da yapılıyor.

ÜRETİCİLERE
DESTEK
Bölgede hayvanlar 
için 1685 çadır ku-
ruldu.
185 bin 900 kilogram 
yem dağıtıldı.

BÖLGEDE
29 BİN 934
ÇADIR

73 BİN 904
YATAK

202 BİN 559
BATTANİYE

50 BİN 87
SOBA VE ISITICI

28 BİN 909
TON KÖMÜR

532 TON
ODUN

115 BİN 140 
GIDA KOLİSİ

61 BİN 200 
ALIŞVERİŞ
KARTI

105 BİN 967
KIYAFET

169 BİN 346
PAKET HİJYEN
MALZEMESİ VE 
BEBEK BEZİ
DAĞITILDI.

PSİKOSOSYAL 
DESTEK HİZMELRİ
57 bin 758 kişiye 
psikososyal, rehber-
lik ve manevi destek 
hizmeti sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve AFAD 
tarafından bölgeye 126,5 milyon lira 
nakdi yardım gönderildi.

AFAD ve Türk Kızı-
lay tarafından yürütülen 
kampanyalar

Depremzedelerin geçici 
barınmasını sağlamak için
• Elâzığ’da 4 bin 806
• Malatya’da 416 konteyner kuruluyor.

TOPLAM
145 MİLYON 37 BİN LİRA
BAĞIŞ TOPLANDI.

KONTEYNER KENTLER
OLUŞTURULUYOR

MALATYA

126 MİLYON
500 BİN LİRA NAKDİ
YARDIM

6.8
24 OCAK

20.55

ELÂZIĞ

DEPREMZEDELER 
İÇİN KONUT
Elâzığ’da 19 bin 800,
Malatya’da 7 bine 
yakın konut yapımına 
ilişkin çalışmaları  
yürütülüyor.

Bölgede, 43 bin 
250 depremzedeye 
yemek veriliyor.

TOPLAM
3 BİN 817 KİŞİYE
26,5 MİLYON
LİRA

Bu infografikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Depremzedelerin farklı alanlardaki ihtiyaçları karşılanmıştır.

B) Depremzedelere yardım ulaştırılmasında farklı kurumlar görev almıştır.

C) Bölgede ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğramaması için çalışılmıştır.

D) Depremzedelere sadece nakdi yardım yapılmıştır.

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var • Hak, Özgürlük, Sorumluluk - II
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2. Türklerin geçmişten günümüze taşıdıkları en önemli özelliklerinden biri de yardımlaşmaya önem ver-
meleridir. İslamiyet’in kabulü ile birlikte Türklerin bu özelliği daha da güçlenmiştir. Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” sözünü atalarımız temel ilke edinerek birçok ça-
lışmaya imza atmışlardır.

Buna göre metindeki altı çizili bölümle;

I. sadaka taşlarının yapılması,

II. hayır amaçlı vakıfların kurulması,

III. yeni yerlerin fethedilmesi

çalışmalarından hangileri ilişkilendirilebilir?

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

3. Meltem Hanım’ın aldığı buzdolabı montajdan kısa bir süre sonra arızalanmıştır. Bunun üzerine Meltem 
Hanım ürüne ait fatura ve garanti belgesi ile birlikte yetkili servise başvurmuş ve buzdolabı kısa sürede 
tamir edilmiştir.

Buna göre Meltem Hanım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yüksek öğrenimini tamamlamış biridir. B) Bilinçli ve etkin bir vatandaştır.

C) Ekonomik durumu iyi değildir. D) Çalışma hayatı içinde yer alan biridir.

4. 
Tehdit içeren herhangi bir ürünü 
piyasada bulunduranlar, 8 ila 40 
bin lira arasında ceza ödeyecek.

¥

Tüketici, zararın meydana gel-
diği tarihten itibaren 10 yıl bo-
yunca tazminat talep edebilecek.

Alıcıyı yanıltmayacak şekilde 
işaret, etiketleme ve belgelen-
dirme yapılacak.

Güvensiz ürünlerde ürün sorum-
luluğu tazminatı ödenecek.

Uygun olmayan ürünler bir gün 
içerisinde genel ağ sitesinden 
kaldırılmazsa o siteye erişim en-
gellenecek.

Uygunsuz ürünler üreten, satan 
veya ihraç edenler 2 ila 250 bin 
lira arasında ceza ödeyecek.

Buna göre,

I. Tüketici haklarının korunması adına yapılan düzenlemeler vardır.

II. Vatandaşların bilinçli davranması yaşanan sorunların çözümünü kolaylaştırmıştır.

III. Tüketiciler çoğunlukla dayanıklı ürünler alanında sorunlar yaşamaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III
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1. Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde etkili 
olan en önemli faktörlerden biri de yaşadıkları 
ekonomik sorunlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlara ne-
den olan gelişmeler arasında yer almaz?

A) Otlak olarak kullanılan alanların daralması

B) İklimin sertleşerek tarım ve hayvancılığın 
elverişsiz hâle gelmesi

C) Komşu uygarlıkların yaptığı siyasi baskılar

D) Su kaynaklarının azlığı ve salgın hastalık-
ların artması

2. Aşağıda Orta Asya Türkleri ile ilgili bazı fo-
toğraflara yer verilmiştir.

Bu fotoğraflardan yararlanılarak Orta Asya 
Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Göçebe hayat yaşadıkları

B) Dokumacılıkta gelişme gösterdikleri

C) Çadır sanatında ileri gittikleri

D) Temel geçim kaynaklarının ticaret olduğu

3. Orta Asya’da Türklerinin yaşadığı bölgelerde 
yapılan kazılarda kılıç, deri ve kilim gibi eser-
ler bulunmuştur.

Buna göre Türklerin aşağıdaki alanlardan 
hangisiyle ilgilendiği söylenemez?

A) Madencilik B) Dokumacılık

C) Hayvancılık D) Heykelcilik

4. Asya Hun Devleti hükümdarı Teoman’ın oğlu 
Mete Han, Orta Asya’daki Türkler arasında 
siyasi hâkimiyetini sağladıktan sonra Çin top-
raklarına doğru akınlara başlamıştır. Birçok 
yabancı kavmi kendi hükümdarlığı altına al-
mıştır. Bu başarıları on, yüz, bin gibi bölümle-
re ayırdığı disiplinli ordusu sayesinde kazan-
mıştır.

Bu metinden yararlanılarak Mete Han ile 
ilgili,

I. Orta Asya’da Türk birliğini sağlamıştır.

II. Güçlü bir askerî yapı kurmuştur.

III. Asya Hun Devleti’nin, en parlak dönemini 
yaşamasını sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

5. Orta Asya Türkleri,

• Göçebe hayat sürmeleri nedeniyle, farklı 
coğrafyalarda hüküm sürmüşlerdir.

• Sahip oldukları toprakları hanedan üyele-
rinin ortak malı saymışlardır.

• Yaşadıkları bölgelerde dinî inanç yönün-
den hoşgörülü olmuşlardır.

Bu açıklamalardan yararlanılarak Orta Asya 
Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Yaşadıkları coğrafyada farklı inançtan 
toplumlarla karşılaşmışlardır.

B) Belli bir coğrafyaya bağlı kalmamışlardır.

C) Herkesin aynı şekilde ibadet etmesine 
özen göstermişlerdir.

D) Ülke topraklarının tek sahibinin hanedan 
mensupları olduğunu kabul etmiştir.

Türklerin Ana Yurdu Orta Asya - I
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6. Orta Asya’nın coğrafi özellikleri, bozkır kül-
türünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 
Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve 
ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktör-
dür. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere 
sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandır-
mıştır. Bu sayede Orta Asya, dünya tarihine 
Türklerin vatanı olarak geçmiştir.

Bu metinden yararlanılarak bozkır kültürü 
ile ilgili;

I. doğa koşullarından etkilendiği,

II. Türkleri farklı alanlarda etkileyen bir unsur 
olduğu,

III. zaman içerisinde değişime uğradığı

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

7. Asya Hun Devleti’nde ordu ile halk iç içe ol-
muştur. Halkın büyük çoğunluğu orduda gö-
rev almış ve daima savaşa hazır olmuştur.

Buna göre Türklerle ilgili,

I. Ordu millet anlayışı görülmüştür.

II. Ücretli askerlere yer verilmiştir.

III. Halkın desteği ile ordu güçlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

8. Uygurların diplomatik evrakları, sözleşmeleri, 
vasiyetleri vb. belgeleri sakladıkları büyük bir 
arşivleri vardı.

Bu bilgi Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisini doğrular?

A) Yazıyı kullanmışlardır.

B) Hukuk sistemleri yoktur.

C) Matbaa tekniğini bilmiyorlardı.

D) Komşu uygarlıklardan etkilenmişlerdir.

9. Orta Asya ilk Türk devletlerinde hükümdar 
eşleri (hatun) devlet yönetiminde söz sahibiy-
di.

Aşağıdakilerden hangisi hatun ile ilgili bu 
bilgiyi kanıtlar nitelikte değildir?

A) Kurultaya katılması

B) Resmî metinlerde isminin geçmesi

C) Kağan yokken onu temsil etmesi

D) Askerî eğitim alması

10. Aşağıda Kök Türklerin Ergenekon Destanı’n-
dan bir bölüm verilmiştir.

“...Dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri o 
kadar çoğaldı ki artık oralara sığamaz 
oldular... Çıkmaya yol aradılar. Bir türlü 
bulamadılar. Bir demirci ‘Ben bir yer gördüm, 
orada bir demir madeni var. Sanıyorum ki... 
onu eritirsek bir yol buluruz.’ dedi... Tanrı’nın 
gücüyle deve çıkacak kadar yol açıldı. İşte o 
gün Kök Türklerce bayram sayıldı.”

Bu destandan yararlanılarak Kök Türkler 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Nüfuslarının çoğaldığına

B) Birlikte hareket ettiklerine

C) Bağımsızlıklarına düşkün olduklarına

D) Tanrı’nın gücüne inandıklarına

11. Orhun Yazıtları olarak adlandırılan eserler 
II. Kök Türk Devleti’ne aittir. Bu yazıtlarda ilk 
defa Türk adı bir millet adı olarak kullanılmış-
tır. Orhun Yazıtlarında dünyanın yaratılışı, 
Kök Türk Devleti’nin kuruluşu, yıkılışı ve tek-
rar kuruluşu anlatılmıştır. Bu yazıtlarda top-
lumsal hayatın her alanıyla ilgili öğütlere de 
yer verilmiştir.

Bu metinde Orhun Yazıtları ile ilgili aşağı-
daki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Hangi devlete aittir?

B) Önemi nedir?

C) Hangi alfabe ile yazılmıştır?

D) Yazıtlarda neler anlatılmıştır?
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1. Aşağıda Orta Asya Türk kültürünü yansıtan iki ayrı görsele yer verilmiştir.

Buna göre Orta Asya Türkleri ile ilgili,

I. Göçebe yaşam tarzı benimsemişlerdir.

II. Çok geniş bir alana egemen olmuşlardır.

III. Komşu uygarlıklardan etkilenmemişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. “Üstte mavi gök, aşağıda yağız yer yarıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış, insanoğlunun üze-
rine atalarım, dedelerim Bumin ve İstemi Hakanlar Kök Tanrı tarafından tahta oturtulup Türk halkının 
devletini ve yasalarını düzenleyip yönetmişler. Dört bucak düşman imiş. Ordular sevk ederek dört 
bucaktaki halkı kendilerine bağlamışlar. Doğu’da Kingan Dağları’na, Batı’da Demirkapı’ya kadar halk-
larını yerleştirmişler. Bu iki sınır arasındaki Kök Türkleri düzene sokarak hüküm sürmüşler.

Türk halkı, yok olmak üzere imiş. Türk tanrısı, Türk halkı yok olmasın diye babam İlteriş Kağan’ı ve 
annem İlbilge Hatun’u göğün tepesinden tutup daha yükseğe kaldırmış. 

Ey Oğuz beyleri, halkı işitin: Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin devletini ve töreni kim 
bozabilir?”

Talat Tekin, Orhun Yazıtları. s. 34-95

Orhun Yazıtlarından alınan bu bölümden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Orhun Yazıtları Türklerin geçmişi hakkında bilgi verir.

B) Yönetme yetkisi ilahi güçlere dayandırılmıştır. 

C) Türk beyleri hâkimiyet alanlarını genişletmeye çalışmıştır.

D) Orta Asya’daki tüm Türk boyları bir bayrak altında toplanmıştır.

3. Uygurlar, İslamiyet öncesi Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Birçok özellik bakımından kendisin-
den önce kurulmuş olan Asya Hun Devleti, Kök Türkler ve Kutluk Devleti ile benzer özellikler gösterse 
de bazı yönleri ile bu devletlerden farklılık da gösterir.

Buna göre Uygur Devleti’ne ait aşağıdaki özellikler metinde altı çizili kelimeler ile eşleştirildiğin-
de hangisi farklı bir bölümde yer alır?

A) Tarımsal faaliyetlere önem vermeleri

B) Yönetme yetkisinin hanedan soyuna ait olması

C) Ordu millet anlayışını benimsemiş olmaları

D) Ahlakî değerlere sosyal yaşamda önem vermeleri

Türklerin Ana Yurdu Orta Asya - II
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4. 
“Konargöçer yaşayış içinde bulunan Orta Asya Türklerinin en önemli ihtiyaçları barınaklar olmuştur. Türkler, 

barınak ihtiyaçlarını üzeri kalın keçe örtülerle kaplanan çadırlarla sağlamışlardır. Bu çadırlar eski çağlardan 

beri Türklerin barınağı olmuştur. Türkler bu çadırları Asya Hun Devleti’nden itibaren çeşitli hayvanların 

çektiği arabalar ile taşımışlardır. Keçe çadırını araba üzerine yerleştirmişler, böylece eşyalarıyla beraber bir 

yerden başka bir yere kolayca göç etmişlerdir.

Çin kaynaklarında Hunların ve Kök Türklerin kullandıkları keçe çadırlı arabaları, ‘Çadırlarını keçeden 

yaparlar, konargöçer bir hayat yaşarlar. Yazın serin, kışın sıcak yerlere çekilirler.’ cümlesiyle ifade edilmiştir.” 

Cavidan Başar ERGENEKON, Tepme Keçelerin Tarihî Gelişimi, s. 5-6-7 (Düzenlenmiştir.)

Bu alıntı metin Orta Asya Türkleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?

A) Komşu uygarlıklara karşı millî benliklerini korumuşlardır.

B) Zaman içerisinde yerleşik yaşama geçilmiştir.

C) Orta Asya’da Türkler Çinliler ile mücadele etmiştir.

D) Yaşam biçimleri bıraktıkları eserlerde kendini göstermektedir.

5. 

Türklerin Orta Asyadan Göç Yolları Haritası

ASYA

SİBİRYA

HİNDİSTAN

AFRİKA

ARAP YARIMADASI

Ganj Irmağı

Karanlık Dağları

Genişleme Alanları

Göç Yolları

Türklerin İlk Ana Yurtları

Taklamakan Çölü

Altay Dağları

Baykal Gölü

Balkaş Gölü
Aral Gölü

Harzem

Bahara

Suriy
e

H
azar D

enizi

Basra KörfeziKızıldeniz

Sayan Dağları
Cend Ötüken

Tanrı Dağları
Kaşgar

MISIR

AVRUPA

BALKANLAR

ANADOLU

Akdeniz

Karadeniz

İRAN

BENGAL
KÖRFEZİ

UMMAN
DENİZİ

ÇİN

Bu haritadan hareketle,

I. Türk göçleri geniş bir alana yayılmıştır.

II. Atın evcilleştirilmesi göçleri kolaylaştırmıştır.

III. Yaşanan göçler kültürel etkileşime neden olmuştur.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III
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1. Hz. Ömer Dönemi’nde ilk düzenli ordu teşki-
latı oluşturulmuş ayrıca il teşkilatı, adli teşkilat 
ve hazine kurulmuştur.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu 
duruma ortam hazırladığı söylenebilir?

A) İslam dininden dönenlerin artması

B) Devletin sınırlarının genişlemesi

C) Sahte peygamberlerin ortaya çıkması

D) Halifelik mücadelelerinin başlaması

2. Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan iç çatışmalar ile 
devlette ilk bölünmeler başladı. Müslüman-
lar; Hz. Ali’yi destekleyenler, Hz. Muaviye’yi 
destekleyenler ve tarafsızlar (hariciler) olmak 
üzere üç bölüme ayrıldı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin 
göstergesidir?

A) Halifeliğin babadan oğula geçmeye başla-
dığının

B) Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları 
yaşandığının

C) Halkın yönetimde söz sahibi olmak istedi-
ğinin

D) İslam devletinin topraklarında daralma ol-
duğunun

3. İslam dininde bütün Müslümanlar eşittir. Ara-
larında ayrım yoktur.

Buna göre Emevilerin aşağıdaki uygula-
malarından hangisinin İslam anlayışına 
aykırı olduğu söylenebilir?

A) Avrupa’da fetih hareketlerinde bulunulma-
sı

B) Haremlik-selamlık uygulamasının olması

C) Müslüman olmayan devletlerle savaşıl-
ması

D) Arap olmayan Müslümanlara karşı “Meva-
li” politikasının uygulanması

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) son haccında Müslü-
manlara Veda Hutbesi ile seslenmiştir. Aşa-
ğıda Veda Hutbesi’nden bir bölüm verilmiştir.

“Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın 
Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza 
hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında 
üstünlük ancak takva iledir.”

Bu sözleri ile Hz. Muhammed (s.a.v.) aşa-
ğıdakilerden hangisinin önemini vurgula-
mıştır?

A) Özgürlük B) Egemenlik

C) Eşitlik D) Hukuk

5. Abbasiler Dönemi’nde Türklere ılımlı davra-
nılmış, devlet yönetiminde ve orduda Türklere 
önemli görevler verilmiştir.

Buna göre Abbasilerle ilgili,

I. Türklere hoşgörüyle yaklaşmışlardır.

II. Arap milliyetçiliği yapmamışlardır.

III. Türklerin savaşçılık özelliğinden yararlan-
mışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

6. Dört Halife Dönemi ile ilgili,

I. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde içerdeki sorun-
lar çözülmüştür.

II. Hz. Ömer Dönemi’nde Afrika kıtasında fe-
tihler yapılmıştır.

III. Hz. Osman Dönemi’nde deniz aşırı fetihler 
yapılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

6. SINIF SOSYAL B�LG�LER DUT - 2022
Test 7 (592503)

OPT�K - Test 7 (592503)
592503

QR - Test 7 (592503)

592503



6. Sınıf | Sosyal Bilgiler

7. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hicret’ten sonra,

• Mekke ve Medineli Müslümanları kardeş 
ilan etti.

• Medineli Yahudileri de vatandaşlığa kabul 
etti.

• Müslüman ve diğer toplulukların haklarını 
belirleyen Medine Sözleşmesi’ni oluştur-
du.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini 
kanıtlamaktadır?

A) Yahudilerin dinî yönden dışlandığını

B) Yeni bir devletinin kurulmakta olduğunu

C) Kur’an’ın henüz yazılı hâle getirilemediğini

D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’de gü-
cünün azaldığını

8. Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar ilk olarak 
624 yılında Bedir Savaşı’nda karşı karşıya 
geldi. Savaşı Müslümanlar kazandı. Savaş 
sonunda esir olan Mekkeli müşriklerden oku-
ma yazma bilenler, on Müslüman’a okuma 
yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı.

Bu metinden yararlanılarak Müslümanlar 
ile ilgili,

I. Mekkeliler karşısında ilk zaferlerini kazan-
mışlardır.

II. Eğitime önem vermişlerdir.

III. Mekkeli müşriklerin tümünü savaş sonra-
sında serbest bırakmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

9. Aşağıda İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nı 
gösteren harita verilmiştir.

Nihavend
Şam

Kudüs

Tebük

Medine

Akdeniz

Karadeniz

Kızıldeniz

Hazar Denizi

Mekke

İskenderiye

İstanbul

DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU

HABEŞ KRALLIĞI

SASANİ İMPARATORLUĞU

AVARLAR

TÜRKİSTAN

HAZAR
DEVLETİ

AFRİKA

ARAP YARIMADASI

MISIR

0 450 km

Bu haritadan yararlanılarak aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Arap Yarımadası, Habeş Krallığı ve Sasa-
ni İmparatorluğu arasında yer almaktadır.

B) Günümüz Anadolu topraklarında Doğu 
Roma İmparatorluğu bulunmaktadır.

C) Mısır, Arap Yarımadası’nın en önemli ül-
kesidir.

D) Arap Yarımadası’nda Tebük, Medine, 
Mekke gibi şehirler yer alır.

10. Cahiliye Dönemi’nde Arap Yarımadası’nda 
Araplar yaptıkları putları ilah yerine koyarlar-
dı. Her türlü kötü davranış yaygındı. Can ve 
mal güvenliği yoktu. Ticaret gelişmişti. Bir ki-
şinin işlediği suçtan dolayı tüm soyu sorumlu 
tutulurdu. Kadınlar önemsenmez, kadınlara 
miras verilmezdi. Araplar arasında da sürekli 
kan davaları yaşanırdı.

Bu metinden yararlanılarak Cahiliye Dö-
nemi ile ilgili;

I. eşitsizliğin yaşandığı,

II. güvenliğin olmadığı,

III. toplumsal birlikteliğin sağlanamadığı

değerlendirmelerinden hangileri yapılabi-
lir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III
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6. Sınıf | Sosyal Bilgiler

1. 

İlerleme Yolları

Dört Halife Dönemi

Emeviler Dönemi

Abbasiler Dönemi

0 750 1500 2250 3000 km

Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi

A F R İ K A

Bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akdeniz’deki bazı adalar Abbasiler Dönemi’nde ele geçirilmiştir.

B) Emeviler Dönemi’nde Avrupa kıtasına geçilmiştir.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi’nde Arap Yarımadası dışında fetih yapılmamıştır.

D) İpek ve Baharat yollarının kontrolü tamamen Müslümanların eline geçmiştir.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi’nde Hicret’ten sonra Medine’de yaşayan herkesi kapsayan bir vatan-
daşlık sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin bazı maddeleri şunlardır:

• Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklar ve Medine’nin savunmasını birlikte 
yapacaklardır.

• Yahudiler dinlerini yaşamakta özgür olacaktır.
• Müslüman ve Yahudiler başka bir topluluk ile yaşayacakları anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında 

olacaklardır.
• Herhangi bir anlaşmazlıkta Hz. Muhammed (s.a.v.) hakem olacaktır.

Buna göre,

I. Medine’de yeni bir devletin temelleri atılmıştır.

II. Ortak sorunlara karşı birlikte hareket edilmesi amaçlanmıştır.

III. Medine, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı bir şehirdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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