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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

DEĞİŞEN ROLLERİM 1

1. “Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli 
sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sa-
hip olduğumuz, bir kısmı da irademizle katıldığımız grup-
ların bize yüklediği rollerdir.”
Yukarıdaki metne bakıldığında aşağıdakilerden han-
gisi doğuştan elde edilen rollere örnek olarak göste-
rilemez?

A) Anne olmak B) Kuzen olmak
C) Kız kardeş olmak D) Sınıf başkanı olmak

2. Sonradan sahip
olduğumuz roller

Doğuştan sahip
olduğumuz roller

III

–  Baba olmak

–  Dede olmak

–  Kız kardeş olmak

–  Takım kaptanı olmak

–  Okul başkanı olmak

–  Doktor olmak

Yukarıdaki şemada yer alan bilgilere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir?

I II

A) Bebek olmak Öğretmen olmak

B) Hala olmak Teyze olmak

C) Smaçör olmak Yüzücü olmak

D) Müdür olmak Babaanne olmak

3. 

Görevlerimiz ya da toplumun bizden bekle-
diği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz
roller çok çeşitli olabilir. Bu çeşitliliği gün
içinde dahi yaşayabiliriz.

Yukarıdaki açıklamaya aşağıdakilerden hangisi örnek 
olarak gösterilemez?

A) Öğle vakti evlerine ziyarete gelen komşularını, ev sa-
hibi olarak annenin ağırlaması

B) Sabah evinden çıkarken çocuğuna harçlık bırakan ba-
banın, iş yerinde toplantıya katılması

C) Basketbol takımında Mert'in pivot olarak görevine  
devam etmesi

D) Evinde oyuncaklarıyla oynayan Sıla’nın öğleden sonra 
okuluna gitmesi

4. 
Babasının
yanında

Çocuk

Sokakta

Komşu

Okulda

Müdür

Evde

?

Yukarıdaki şemada      ?      bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi yazılmalıdır?

A) Öğretmen B) Anne
C) Doktor D) Takım kaptanı
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5. 
Rollerimiz bize bir takım haklar ve sorumlu-
luklar yükler. Haklarımız hukukun çizdiği 
sınırlar çerçevesinde sahip olduğumuz 
kazanımlar ya da yapabildiklerimizle 
ilgilidir.

Açıklamaya göre; aşağıdakilerden hangisi sorumlu-
luklarımıza doğru bir örnek olarak gösterilebilir?

A) Can’ın oda sahibi olması bir haktır.
B) Elif’in ödevlerini yapması sorumluluğudur.
C) Burak’ın evin ihtiyaçlarını gidermesi Baba olarak hak-

kıdır.
D) Ayşe Hanımın evinde öğretmenliğini devam ettirmesi 

sorumluluğudur.

6. 

Aşağıdakilerden hangisi
sorumluluklarımız arasında
gösterilebilir?

A) Okul kurallara uymak
B) Evde öğrenci olmak
C) Takımda kaptan olmak
D) Babanın yanında çocuk olmak

7. “Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere 
ilişkin beklentiler ise yazılı değildir. Örneğin; polislerin ka-
nun ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş görev ve 
sorumluluklarının yanında toplumun da onlardan beklen-
tileri vardır.”
Yukarıdaki açıklamaya aşağıda verilen örneklerden 
hangisi uymamaktadır?

A) Doktor’un sağlık görevi doğrultusunda, hastaları iyileş-
tirmeye çalışması

B) Çiftçi’nin tarım ürünü yetiştirmek görevi doğrultusunda, 
sağlıklı ürünler yetiştirmesi

C) Öğretmenin eğitimci sorumluluğunun yanında evinde 
ailesine yemek hazırlaması

D) Şoför’ün ulaşımı sağlaması doğrultusunda, vatandaş-
ları kazasız bir şekilde taşıması

8. 

“Yukarıda Belgin’in yer aldığı ortamlar verilmiştir.”
Buna göre Belgin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Tek role sahiptir.
B) Çeşitli rolleri yerine getirmektedir.
C) En sevdiği rol pasörlüktür.
D) Belgin sınıf başkanıdır.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. 

Sosyal Bilgiler, öğrencilere toplumsal olaylarda
insani değerlerin çok önemli olduğunu fark ettirir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kazanım so-
nucu ortaya çıkabilecek rollerden birisi olabilir?

A) Yerdeki kutuyu çöpe atmak
B) Polislik yapmak
C) Doktorluk yapmak
D) Hakim olmak

10. 

Müslüman olmak

Türk olmak

Baba olmak

Öğretmen olmak

I.

II.

III.

IV.

Yukarıda verilenlerden hangileri kazanılmış rollere ör-
nek gösterilebilir?

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

11. I. Rollerin sorumlulukları vardır.
II. Doğuştan elde edilen roller vardır.
III. Roller bir daha değişmez.
Yukarıdakilerden hangileri rollerimiz ile ilgili doğru 
bilgi taşımamaktadır?

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

12. 

– – – –– – – –

– – – –– – – –

– ––

– ––

–

–

Ev içindeki
Roller

Tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi-
si yazılamaz?

A) Dede B) Abla
C) Müdür D) Baba
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KÜLTÜRÜMÜZLE YAŞIYOR VE 
GELİŞİYORUZ 2

1. “Kitap kapaklarına renk olmuş, zamanla yeni tekniklerle 
kendi özgünlüğünü bulmuş, yaşamın ve geleneksel kültü-
rün bütünleyici bir parçasıdır. İpek Yolu’ndan geçip Anado-
lu’ya İran’dan gelmiş bir sanattır. Suya verilen bir hayattır.”
Yukarıda açıklamaları verilen sanat aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ebru sanatı B) Hat sanatı
C) Minyatür sanatı D) Ciltçilik sanatı

2. 
Güzel yazı yazma sanatı olarak da bilinen bu 
çalışma, Osmanlı Tarihi’nde ön planda yer 
almıştır. Hatta, sanatın çalışanlarının işsiz 
kalma tehlikesinden dolayı Lale Devri zamanın-
da matbaanın dini eserler basması yasaklan-

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki hangi sanata ait-
tir?

A) Minyatür B) Oymacılık
C) Hat D) Tezhipçilik

3. Sevinçte ve kederde bir olmak, birlikte olmak, 
iri ve diri olmayı sağlar. Bu da bizi güçlü kılar. 
Biz millet olarak tarih boyunca inancımızın ve 
kültürümüzün temel unsurları olan insan 
sevgisi, yardımlaşma ve adaleti yaşatmaya 
çalıştık.

Yukarıda Rasim Dede’nin anlatımına bakarak aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Her millet bir arada duramaz.
B) Birlik ve beraberlik milleti ayakta tutan en önemli un-

surlardandır.
C) Son zamanlarda yardımlaşma ve adalet yaşanmamak-

tadır.
D) Sevinçte ve kederde beraber olmak sadece Türk mil-

letine özgüdür.

4. I. Tarih, dil, din, örf, geleneklerin bir araya gelmesi kültü-
rünü oluşturur.

II. Kuşaktan kuşağa aktarılan, bir toplumu diğer toplum-
lardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.

III. Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri kültür kavramı içerisinde 
değerlendirilebilir?

A) I ve II B) II ve III
C) I ve III D) I, II ve III
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. 

Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım
Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz

Yunus Emre

Parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Sevgi ve saygının yayıldığı ortamda her daim birlik ve 
beraberlik yayılır.

B) Tanışmak her zaman huzur getirmez.
C) Yunus Emre sadece Türk milletine seslenmiştir.
D) Sevgi ve saygı olmazsa dünya kısa sürede yok olur.

6. 
Toplumsal yaşamın vazgeçilmesi olan 
değerler örf ve adetler, gelenek ve 
görenekler dil vasıtası ile nesilden nesile 
aktarılır.

Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki hangi yargıya ula-
şılabilir?

A) Örf ve adetler dilin gelişimi için en önemli unsurdur.
B) Sadece dilin gelişimi için gelenek ve görenekler nesil-

ler boyu aktarılır.
C) Dil, toplumsal değerleri korur ve gelecek dönemlere 

özgün bir şekilde taşır.
D) Dil olmazsa örf de olmaz

7. Aşağıdakilerden hangisi Millî Birlik ve Beraberlik  
unsurları arasında yer almaz?

A) Tarih B) Örf
C) Din D) Teknoloji

8. 
Soy birliği

Ülkü Birilği

Tarih Bilinci

Yukarıdaki olgular aşağıdaki hangi kavramı meydana 
getiren unsurlardır?

A) Milleti B) Kültürü
C) Adaleti D) Barışı
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9. “İnsanlar arasında birliği, beraberliği sağlayan, ilişkileri 
sağlam zemine oturtan değerler toplumun birlik ve bera-
berliğine katkı sağlar.”
Aşağıdakilerden hangisi bu değerler arasında sayı-
lamaz?

A) B)

C) D)

DilTarih

Bilim Gelenek

10. 
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliğin 
oluşmasında etkili olan faktörler arasında 
gösterilemez?

A) Paskalya Bayramı
B) Ramazan Bayramı
C) Cumhuriyet Bayramı
D) 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı

11. “Kültürel birlikteliğin en önemli unsurlarından birisi de halk 
oyunlarımızdır.” diyen Merve Hanım;

I. Folklor
II. Zeybek
III. Tango
oyunlarından hangilerini toplumumuzda bağları güç-
lendirecek unsurlardan gösteremez?

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

12. 
Divan-ı Lügati-t Türk Kaşgarlı Mahmud’un 
yazmış olduğu, Türk Dünya’sının ilk 
sözlüğüdür. Türkçe’nin Arapça’dan üstün 
olduğunu kelimeleri karşılaştırarak göster-
miştir. Türkçe ve Türk kültürünün önemini 
eserinde paylaşmıştır.

Yukarıdaki açıklamada aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Eser, Türk kültürünün bir parçasıdır.
B) Bu eserin ardından başka sözlük yazılmamıştır.
C) Eserin yazarına değinilmiştir.
D) Türkçe’nin üstünlüğü belirtilmek istenmiştir.
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ÖN YARGILARI KIRIYORUM 3

1. 
Ön yargı, insanların bir şey ya da bir kişi
hakkında önceden hüküm vermesidir.

Buna göre ön yargı ile ilgili aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılabilir?

A) Ön yargı, toplumsal huzuru sağlar.
B) Ön yargı sayesinde kişisel gelişimler hızlanır.
C) Ön yargı insanların birbirlerine karşı duvar örmelerine 

neden olur.
D) Kültürel zenginliklerden birisi de ön yargılı davranmak-

tır.

2. Ön yargının ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını is-
tiyorsak;

I. Toplumsal temas arttırılmalıdır.
II. İnsanlar arasındaki iletişim güçlendirilmelidir.
III. Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirilmelidir.
durumlarından hangileri uygulamalıyız?

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

3. Ön yargı, hem bireysel anlamda, hem de 
toplumsal olarak bir sorundur.

Duygu
Öğretmen

Duygu öğretmen aşağıdaki durumlardan hangisini bu 
açıklamasına örnek gösteremez?

A) İnsanlarda karşılıklı saygıyı geliştirir.
B) Bireyin insanlarla iletişimini engeller.
C) İnsanlar arasındaki arkadaşlık bağı zedelenir.
D) Farklı kültürlere karşı kalıplaşmış yargılara neden olur.

4. “İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal 
sınıf vb... nedenlerle diğer insanlar tarafından dışlanma-
sıdır.”
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki hangi tanıma aittir?

A) Duyarlılık B) Adalet
C) Bireysellik D) AyrımcılıkÖRNEKTİR

 • M
UBA YAYIN
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5. “İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler 
doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel 
gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetler-
de başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir.”
Yukarıdaki açıklamaya bakarak aşağıdaki yargılardan 
hangilerine ulaşılamaz?

A) Herkes farklılıklarıyla özeldir.
B) Toplum olarak beraberliğin sağlanması eksiklikleri ka-

patır.
C) Eksikliği olanları farklı alanlarda tutmalıyız.
D) Başarılar ve zeka eksik gedik olanların üstünü örter.

6. 

?Başkalarının
düşüncelerine

saygı

Farklılıklara
saygı

Huzurlu
yaşama

Etkili
iletişim

Yukarıdaki şemada “?” işaretli yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilebilir?

A) Bir arada yaşayabilme
B) Problem çözme
C) Eşitlik
D) Adalet Anlayışı

7. Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılığa uğramıştır?

A)

B)

C)

D)

Param olmadığı için sinemaya gidemedim.

Sınavlarım uzadığı için İstanbul’a gidemedim.

Boyum kısa olduğu için beni işe almadılar.

Kavga ettiğim için babam beni azarladı.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ön yargısal bir 
davranış gerçekleşmiştir?

A) Çok çalıştığım için uyuyakaldım.
B) Akşam geç geldiğine göre, yine kafelere takılmıştır.
C) Ödevleri yapamadığım için notum kırılmıştı.
D) Param yetmediği için maça gidememişti.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. I. Paylaşmak önemlidir.
II. Farklılıklarımız zenginliğimizdir.
III. Herkesin fikrine dikkat edilmemelidir.
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal saygı ve birliğe 
örnek gösterilemez?

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

10. 
Sadece başın

sıkıştığı 
zaman beni

ararsın

Halini hatrını 
sormak için 

ziyarete 
gidelim

Derdi büyük 
olmasa bu kadar 
sıkıntı yapmazdı

Çok yorulmuş 
erkenden 

yatmasından 
belli

II

IV

I

III

Yukarıda işaretli yollardan hangisine gidilirse ön yar-
gısal yaklaşıma ulaşılmış olur?

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

11. 
Cumhuriyetimiz’in kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk döneminde 1930, 1933 ve 1934 
yıllarında kadınlarımız  Belediye, Muhtarlık 
ve vekillik seçimlerine ilk kez katılma fırsatı 

yakalamıştır. Aynı zamanda ilk kadın 
savaş pilotumuz Sabiha Gökçen de Atatürk 

döneminde ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Kadınlar erkeklerden daha üstün gösterilmeye çalışıl-
mıştır.

B) Toplumsal eşitlik amaçlanmıştır.
C) Sadece Atatürk zamanında kadınlar seçimlere katıl-

mıştır.
D) Yönetim kadınlara bırakılmıştır.

12. I. Saygılı olmak
II. Empati kurmak
III. Farklılıkları görmezden gelmek
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal tutum veya dav-
ranışlar arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve III
C) II ve III D) I ve II
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BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ 4

1. 

İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.

Hz. Muhammed (S.A.V)

Hadis-i Şerife aşağıdakilerden hangisi örnek göste-
rilemez?

A) Sadaka Taşı B) İtimat Bakkaliyesi
C) LÖSEV D) TBMM

2. I. Kimsesizler için elbise kampanyasının düzenlenmesi
II. Köylere okul ve kitap yardımında bulunulması
III. Şenliklere katılması
Yukarıdakilerden hangileri toplum yararı çalışmasına 
örnek olarak gösterilemez?

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

3. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ihtiyaçları
karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun
ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve
beraberliği arttıran değerlerdir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan 
hangilerine ulaşılabilir?

A) Yardımlaşma eğitim seviyesini yükseltir.
B) Dayanışma sadece Türklere özgüdür.
C) Dayanışma ve yardımlaşma ile toplumun refah düzeyi 

ve huzuru artar.
D) Yardımlaşma ve Dayanışma Ekonomik krizin ortadan 

kalkmasını sağlar.

4. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi “Toplumsal Dayanış-
ma”ya örnek gösterilemez?

A)          B)  

C)          D)  ÖRNEKTİR
 • M
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, meydanlara, 
cami ve çeşme yanlarına yardımlaşma amaçlı konu-
lur. Yardım isteyenler bu taşın üstüne para bırakırdı.

Yukarıda özellikleri verilen yardım unsuru aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sadaka Taşı B) İtimat Bakkaliyesi
C) TEV D) TEMA

6. “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma unsuru bazı toplumsal  
ve bazı gelişmeleri de beraberinde getirir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmanın faydaları arasında gösteri-
lemez?

A) Toplumsal huzuru sağlar.
B) Bir arada yaşamamızı sağlar.
C) Sosyal bağlarımızı güçlendirir.
D) Yönetim yapısını değiştirir.

7. 
Merhaba ben Erdem.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşımın ailesi
trafik kazası geçirip, anne ve babasını

kaybetti. Arkadaşımın eğitim hayatını nasıl
devam ettireceğini bilemiyorum.

Erdem’in arkadaşının problemini çözmesini sağlaya-
cak kurum hangisi olabilir?

A)          B)  

C)         D)  

8. 

Dost kara günde belli olur.

diyen bir kişinin vurguladığı durum aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz.
B) Kendimize güvenmeliyiz.
C) Önce kendimizi düşünmeliyiz.
D) Sorumluluklarımızı ve haklarımızı korumalıyız.
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9. 
Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim
Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim
Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız
Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yan yanayız

Yukarıdaki dizeleri söyleyen bir kişi aşağıdaki durum-
lardan hangisine sahip olabilir?

A) Karamsar
B) Kendi düşünen
C) Dayanışmaya güvenen
D) Kişiliği oturmayan

10. 

II. Mahmud’un bu sözünden çıkarılabilecek en genel 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Mahmud milletleri birbirinden uzaklaştırmıştır.
B) Toplumsal farklılıklar Osmanlı döneminde giderilmeye 

çalışılmıştır.
C) Müslümanlar, Hristiyanlardan üstündür.
D) Batının Osmanlıya baskısı kırılmıştır.

11. Sağladığı imkanlarla pek çok çocuk 
eğitim alanında olanaklardan fayda-
lanmaktadır.

TEV’in yapacağı çalışmalara, toplumun destek verme-
sindeki etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal Refah
B) Ekonomik Refah
C) Dayanışma
D) Toplumsal Eğitim Çalışması

12. I. Ağaç yaşken eğilir.
II. Bir elin nesi var, iki elin sesi var
III. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Yukarıdaki sözlerden hangileri toplumsal yardımlaş-
ma ve dayanışmaya örnek gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve II D) I ve III
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SORUNLARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ BİLİYORUM 5

1. 

Çocuk
Hakları

Vatandaşlık
Hakları

İnsan
Hakları

Yemek yeme
hakkı

Yukarıda haklar barındıran renkli kutulardan han-
gisinde yasalarla koruma altına alınan bir hak  
yer almamaktadır?

A) Sarı	 B) Mavi
C) Turuncu D)	 Yeşil

2. 
İnsan hakları içerisinde çocuk haklarına
özel bir yer ayrılmıştır. Çocukların temel hak
ve özgürlüklerini korumak ve kullanmalarını
sağlamak için “Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına dair sözleşme” hazırlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları ara-
sında yer almaz?

A) Ödevlerini	yapmaları	gerekir.
B) Eğitim	almaları	gerekir.
C) Masum	ve	duyarlıdırlar.
D) Düşüncelerini	özgürce	ifade	etmeleri	gerekir.

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ihtiyaçlarına duyulan 
unsurlar arasında yer almamaktadır?

A) Fiziksel	olarak	yetişkinlere	göre	daha	hassastırlar.
B) Eğitim	olarak	gelişmekte	problem	yaşamaktadırlar.
C) Masum	ve	duyarlıdırlar.
D) Düşüncelerini	özgürce	ifade	etmeleri	gerekir.

4. Çocuk Haklarını korumak adına yer alan kuruluş aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

ÖRNEKTİR
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5. 

Arkadaşlar! Çocukların sahip
olduğu hakları kimler söyleyebilir?

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden han-
gisinin verdiği cevap yanlıştır?

B)

Eğitim
hakkı

Aydın

C)

Oy
kullanma

Bahar

D)

Sağlıklı
beslenmeBurak

A)

Yaşama
hakkı

Aylin

6. “Ülkemizde çocukların haklarını kullanmasına ve sorun-
larını çözmelerine yardımcı olacak birçok resmi kurum ve 
sivil toplum kuruluşu vardır.”
Yukarıdaki açıklamaya örnek gösterilebilecek kurum 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu Denetçiliği Kurumu
B) TEMA Vakfı
C) AKUT Vakfı
D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

7. • Tüketicilerin ister mesafeli, ister doğrudan alış verişler-
de aldıkları her türlü ürünü denetler.

• Ürün üzerinden hizmetlere yönelik şikayetlerin bildiri-
lebileceği bir alandır.

Yukarıda özellikleri verilen kurum ya da kuruluş aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) RTÜK
C) BİMER
D) ALO 175

8. 
Sorunlarımızın çözüme kavuşması için dilekçe
vermek demokratik hakkımızdır.

Aşağıdakilerden hangisi Dilekçe kavramı ile ilişkilen-
dirilemez?

A) Her yaşta insan dilekçe yazabilir.
B) Şikayetler dilekçe ile kurumlara aktarılır.
C) Dilekçe’de isim, soy isim ve imza belirtilmelidir.
D) Sorunların çözümünde kullanılabilecek unsurlardan  

birisidir.
ÖRNEKTİR

 • M
UBA YAYIN

LARI



15

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. 
Merhaba! Son zamanlarda eğitim ile ilgili sürekli
yaşanan değişim beni endişelendirmektedir.
Ama düşüncelerimi ve şikayetlerimi nereye
sunacağımı bilmiyorum.

Yukarıdaki vatandaşın aşağıdaki kurumlardan hangi-
sine şikayetini sunması gerekir?

A)          B)  

C)          D)  

10. I. Ödevlerimi zamanında yapmalıyım
II. Odamı temiz bırakmalıyım
III. Sağlık problemimi çözmeliyim
IV. İstediğim kitabı okumalıyım
Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların sorum-
lulukları arasında yer alır?

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

11. “Bireyin üzerine düşen görevi zamanında ve eksiksiz ola-
rak yerine getirmesine ---- denir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi 
getirilmelidir?

A) Hak B) Sorumluluk
C) Kanun D) Özgürlük

12. 

Ehliyet

İnternet
Şifresi

I.

Pasaport

II.

III.

Dilekçe

IV.

Herhangi bir kamu kuruluşundan bilgi almak için yu-
karıdaki unsurlardan hangisini kullanmak gerekir?

A) IV B) III C) II D) I
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME 6

1. 

Arkadaşlar bir problemimiz olduğunda
çözmek için neler yapabiliriz?

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden han-
gisi yanlış cevap vermiştir?

İlgili kurumlara başvururuz.

Dilekçe yazarak şikayeti belirtiriz.

Kendiliğinden çözülmesi için bekleriz.

Bakanlığa bağlı hatlarla iletişim kurup,
yardım isteyebiliriz.

A)

B)

C)

D)

2. Merhaba ben Berke. Geçenlerde Trabzon’da
meydana gelen sel felaketi bende derin izler
bıraktı. Özellikle köylerde okulları çok zarar
gören benim yaşımdaki kardeşlerimin üzgün
hallerini görünce bir şeyler yapmak istedim
ve okul arkadaşlarımla birleşip, yardım
kampanyası düzenleyerek toplanılan paraları
kitap ve kalemleri Trabzon’a ulaştırdık.

Berke’nin yaptığı bu faaliyet aşağıdakilerden hangi-
sine örnek olarak gösterilebilir?

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı arttıran bir faali-
yettir.

B) Millî birliği pekiştirir.
C) Her probleme hassasiyetle yaklaşılmaması gerektiğini 

belirtir.
D) Trabzon’daki eğitim yetersizliğini engellemiş olur.

3. • Geçmişimizi öğrenmemizde bir araçtır.
• Milletimizin geçmişte bıraktığı izlerin günümüze etkisini 

ortaya çıkarır.
• Gelecekte hangi hataları yapmamamızı gösterebilecek 

bir ışıktır.
Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki hangi kültürel 
ögeye ait olabilir?

A) Gelenek B) Din
C) Hukuk D) TarihÖRNEKTİR
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4. 

Anne çok güzel bir
bisiklet gördüm.
Alır mısın bana

Şartın nedir? Hemen
yapayım anneciğim...

Alırım ama şartım var

Bilinçli bir vatandaş olarak,
bana bisiklet ayıplı gelirse ne
yapılabileceğini söylersen
alırım!

Diyalogda çocuğun hangi cevabı vermesi sorulan so-
ruya doğru cevap niteliği taşır?

A) Belediye’ye başvururum.
B) BİMER’e dilekçe yazarım.
C) Tüketici Hakları Mahkemesine başvururum.
D) Bir süre bisikleti kullanırım.

5. “Başka milletlerin boyunduruğu altında yaşamak, bağım-
sızlığa vurulan en büyük darbedir. İnsanlar bağımsızlık 
uğruna canlarını feda etmişlerdir. Namus, toprak gibi un-
surların yanında dilimizi de korumak bağımsızlığımızın 
önemli bir unsurudur.”
Yukarıdaki sözden yola çıkılarak, aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılabilir?

A) En önemli bağımsızlık unsuru dildir.
B) Dil, toplumsal birliğin önemli bir kalemidir.
C) Batı dilleri de öğrenilirse, doğru mücadele verilmiş olur.
D) Birlik ve beraberlik için Batı dillerinden uzak durmak 

gerekir.

6. 

Merhaba ben Cenk
Gitarist’im

Merhaba ben Emine
iki çocuk annesiyim

Merhaba ben Emel
Fizik öğretmeniyim

Yukarıda verilen rollerle ilgili söylenebilecek en genel 
yargı hangisidir?

A) Önemli olmayan rollerdir.
B) Sonradan kazanılmış rollerdir.
C) Doğuştan insanlarda var olmaktadır.
D) Her rolün sorumluluğu olmamaktadır.

7. I. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
II. Ramazan Bayramı
III. Paskalya Bayramı
IV. Cadılar Bayramı
Yukarıda verilen unsurlardan hangileri kültürel öge-
lerimiz arasında yer almaz?

A) I ve III B) II ve IV
C) I ve II D) III ve IVÖRNEKTİR
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8. 
İnsanlar bazı haklara sahip olmalıdır. Eğitim, 
sağlık, ulaşım gibi hakları devletin sağlaması, 
gerekmektedir. Tabi ki vatandaşların yerine 
getirmesi gereken sorumlulukları da 
bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluklar 
arasında yer almaz?

A) İfade özgürlüğü
B) Kanunlara uymak
C) Devlet mallarını koruma
D) Vergi ödemek

9. I. Dil, toplumun değeridir.
II. Dil, toplumların birbirlerine karşı kendilerini yansıtan 

aynasıdır.
III. Dünya’da herkes sadece kendi dilini konuşmalıdır.
Yukarıdaki kavramlardan hangileri Dil unsurunun 
önemine örnek gösterilebilir?

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

10. “Ön yargı, bir hastalıktır. Karşı tarafı dinlemeden ya da 
konu ile ilgili bilgi sahibi olmadan saldırmak, adeta kin 
kusmaktır. Bu tarz bir davranış, toplum içinde ayrıma da 
neden olabilir. Huzursuzluğu arttırabilir.”
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?

A) Her ön yargı bazen sorun oluşturmayabilir.
B) Ön yargı, haksızlıkları da beraberinde getirir.
C) İnsanların birbirine güven problemi yaşamasına neden 

olur.
D) Ön yargı, toplumsal birliği de zedeler.

11. 

Kübra

Anne Baba Dede Çocuk Bebek

Kübra yukarıdaki resimde aşağıdaki rollerden hangi-
sine sahip olamaz?

A) Abladır. B) Çocuktur.
C) Sınıf başkanıdır. D) Torundur.

12. “Rol bireylerin doğuştan ya da sonradan kazanımlarıyla 
elde ettikleri bir unsurdur. Bir vatandaş, aynı gün içinde 
Baba, öğretmen, çocuk rollerine sahip olabilir. Roller için-
de ise bazıları daha uzun süreli olabilir.”
Buna göre aşağıdaki rollerden hangisi daha uzun sü-
reli rollere örnek gösterilebilir?

A)  B) 

C)  D)  ÖRNEKTİR
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DESTAN VE YAZITLARDA TÜRKLER 1

1. 

Kazakistan

Rusya

Özbekistan
Kırgızistan

Tacikistan

Çin

Afganistan
Pakistan

Hindistan

Türkmenistan
Azerbaycan

İran

“Doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde 
Altay Dağları ve güneyde ise Hindikuş Dağları ile Tibet 
Platosu arasını kaplar.”
Yukarıda verilen sınırlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu coğrafyadır.
B) Uygur, Köktürk gibi devletler faaliyetlerini bu coğrafya-

da sürdürmüştür.
C) Çinlilerle siyasi mücadeleler verilmiştir.
D) Önemli doğa unsurlarına sahip bir coğrafyadır.

2. 

Arkadaşlar! Orta Asya kültür

unsurlarına örnek verebilir misiniz?

Yukarıda öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrenciler-
den hangisi yanlış cevap vermiştir?

A)

Çadır
Aydın

D)

Tapınak
Bahar

C)

At
Burak

B)

Demir
Aylin

3. “Halı, Konargöçer yaşam tarzının vazgeçilmez eşyasıdır. 
Altay ve Orhun bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda gi-
yim eşyalarına, halı ve kilim örneklerine rastlanmıştır. Bu 
bulgular, Türkler arasında dokumacılığın geliştiğini gös-
termektedir.”
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
bilir?

A) En kaliteli kilimleri Türkler örmüştür.
B) Günümüzde kilim dokumacılığı etkisini yitirmektedir.
C) Türkler çok uzun zaman dokumacılık sanatıyla uğraş-

mıştır.
D) Avrupa’da kilim örnekleri bulunmamaktadır.
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4. 

Ölen kişilerin
konulduğu

mezarlardır.

Ölüler değerli
eşyalarıyla
gömülürler

Koruma amaçlı üzerine toprak ya da taş
yığılmış, eski Türklere özgü bir yapıdır.

Yukarıda özellikleri verilen yapıt aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Balbal B) Kurgan
C) Otağ D) Tuğ

5. 

ORTA ASYA

Yukarıda Türklerin geniş yayılma alanları gösterilmiştir.
Türklerin yeni yerlere yayılması aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisini doğurmamıştır?

A) Farklı milletlerle tanışıldı
B) Yeni yerlere Türk kültürü aktarıldı.
C) Türklerin bir kısmı, milli kimliklerini yitirdi.
D) Türk toplulukları Kut anlayışını bir daha kullanmadı.

6. 
Taht kavgalarının yaşanması

Boylar arası mücadeleler

Töre’nin bulunması

İradesiz yöneticilerin başa geçmesi

Yukarıda işaretli kutucuklardan hangisi Merkezi otori-
tenin zayıflamasıyla ilgili doğru bilgi taşımamaktadır?

A) B) C) D)

7. 
Merhaba arkadaşlar ben Nedim. 

Türk Tarihini araştırırken bir durum 
ilgimi çekti. Mesela, Tanrının verdiği 
yetki olarak adlandırılan babadan 
oğula geçtiğine inanılan, hatta taht 
kavgalarıyla devletin yıkılmasında 
bile etkili olan bir kavram karşıma 

çıktı

Nedim'in merak ettiği kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Örgin B) Kut
C) Balbal D) Töre

ÖRNEKTİR
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8. 
Arkadaşlar! Türkler tarih boyunca pek çok milletle
mücadele etmiştir. Bazı zamanlarda mücadeleyi
kaybettikleri anda ise bulundukları bölgeyi terk edip,
yeni yerler aramışlardır.

Yukarıda Buse’nin anlatımına bakıldığında Türklerin 
yeni yer arayışına girmelerinin temel nedeni aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
A) Başka bir milletin hakimiyeti altında olmak istememe-

leri
B) Kut inancı
C) Cihan Hakimiyeti anlayışı
D) Töre’ye uyma zorunluğu

9. Türk kültürünün farklı topluluklar arasında yayılma-
sından bahseden bir Tarihçi;

I. Kut inancı benimsemeleri
II. Yerleşik hayatı tercih etmeleri
III. Yeni yerlerde devlet kurma isteği
durumlarının hangilerinden bahsedemez?

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

10. I. Toplumun en küçük birimi ailedir.
II. Aileler sülaleleri, sülaleler boyları, boylar da milleti 

oluşturur.
III. Sınırlı otlakları kullanma mecburiyeti aile ve grup iliş-

kilerini güçlendirmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Türklerde aile yapısına ör-
nek gösterilebilir?

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

11. 

Anadolu

Güney
Afrika

Çin

Orta
Doğu

Tarih boyunca pek çok yere yerleşen Türkler harita-
da gösterilen coğrafyaların hangisinde yer almamıştır?

A) Güney Afrika B) Çin
C) Anadolu D) Ortadoğu

12. Kağanın liderliğinde toplanır.

Boy beyleri ve yöneticiler katılır.

Son söz Kağan’a aittir.

...................?....................

Kurultay ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
“?” ile gösterilen yere yazılmalıdır?

A) Devlet meseleleri her zaman karara bağlanamaz.
B) Hatun’a Kurultay’da yer verilmemiştir.
C) Kurultay’da Töreye göre hareket edilir.
D) Kurultay’ın diğer adı Divan’dır.
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ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ – 1 2

1. 

Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han Paiteing
Savaşında Çinlileri ağır bir yenilgiye uğrattı. Çin’e

yıllık vergi yükümlülüğü getiren Mete Han aynı
zamanda İpek Yolu üzerindeki Çin baskısını da

kırdı. Ancak Çin’e yerleşmeyi düşünmedi.

Mete Han, Çin’e yerleşmeyerek;

I. Millî benliklerini korumak
II. Çinlileşmeyi önlemek
III. Çin ile dostane ilişkiler kurmak
durumlarından hangilerini benimsemiştir?

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

2. “Hun sanatının temeli konargöçer yaşama tarzına daya-
nır. Bu nedenle yerleşik hayata özgü olarak tapınak, saray, 
kale gibi sanat yapılarına Hun sanatında pek rastlanmaz. 
Bunun yerine yaşadıkları göçebe hayata uygun ama este-
tik değeri yüksek eşyalar yaparak kullanmışlardır.”
Buna göre Hun sanatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangilerine ulaşılamaz?

A) Türkler konargöçer yaşamı benimser.
B) Hun Türkleri yerleşik hayata geçen ilk topluluk olmuş-

lardır.
C) Hun Türkleri sanatsal olarak yerleşik unsurları pek kul-

lanmamışlardır.
D) Göçebe hayat tarzı Hunların sanatını da etkilemiştir.

3. 
Kadın Savaşçıların kurganlara ilginç takılarla
gömüldüğü görülmüştür. Bu takılar mercan,
akik, yeşim taşı ve turkuazlarla bağlanmış
kemer tokaları, alev biçimli bronz süslerdir.
Bu takılar Düğün ve cenaze gibi bazı özel
günlerde takılıyordu.

Buna göre;

I. Kadınların estetik yapıya özen gösterdikleri
II. Kadınların sadece toka kullandıkları
III. Düğün ve cenaze dışında toka takmadıkları
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4. 

“Teoman’ın kurduğu varsayılan Asya Hun Devleti tarihte 
bilinen ile Türk Devleti olarak adlandırılır. En parlak döne-
mini Mete Han zamanında yaşayan Hunlar, Çinlilerle sü-
rekli mücadele içinde olmuşlardır. Özellikle İpek Yolu bu 
mücadelelerin en önemli yapı taşıdır.”
Yukarıda verilenlere bakarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Orta Asya’daki tek Türk Devleti Hunlardır.
B) Teoman döneminde Çinlilerle mücadeleler başlamıştır.
C) Mete Han’dan sonra devlet kısa sürede yıkılmıştır.
D) İpek Yolu ekonomik yapısının yanında siyasi yönüyle 

de devletler arası ilişkileri etkilemiştir.
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5. 
Arkadaşlar! Orta Asya’da kurulan Türk 
Devletlerini kimler söyleyebilir?

Öğretmenin sorusunu aşağıdaki öğrencilerden han-
gisi yanlış cevaplamıştır?

A)

Avarlar

B)

Asya Hun Devleti

C)

Köktürkler

D)

Uygur Devleti

6. Türklere ait destanlar arasında yer alan ve Mete 
Han’ın hayatını anlattığı vurgulanan eser aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ergenekon Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Manas Destanı
D) Göç Destanı

7. 

Yerleşik hayata
geçmek

İpek Yolu’na
hakim olmak

Orta Asya ya
hakim olmak

Çin baskısını
kırmak

Yukarıdaki renkli kutucuklardan hangileri Asya Hun 
Devleti’nin izlediği siyasi hedeflerle ilgili yanlış bilgi 
taşımaktadır?

A) Sarı B) Kırmızı
C) Yeşil D) Mavi

8. 

•  Türk adını kullanan ilk devlettir.

•  İlk Türk alfabesini düzenleyen devlettir.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki hangi Türk Dev-
letine aittir?

A) Uygurlar B) Hunlar
C) Köktürler D) Kırgızlar

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



MUTLAK BAŞARI SORULARI 

26

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

9. 
Kıyan ve Nüküz’ün oğulları çoğaldı. Dörtyüz yıl 
sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki 
Ergenekon’a sığmadılar. Atalarının buraya geldiği 
geçitin yeri unutulmuştu. Ergenekon’un çevresindeki 
dağlarda geçit aradılar. Bir demirci dağın demir 
kısmı eritilirse yol açılabileceğini söyledi. Demir eridi, 
yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. İlhan’ın 
soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak 
eski yurtlarına döndüler.

Umay Güney Türk Destanları

Ergenekon Destanı’nda aşağıdaki sorulardan hangi-
sinin cevabına ulaşılamaz?

A) Türklerin yer aldıkları coğrafya neresidir?
B) Türkler kimlerle mücadele etmiştir?
C) Ergenekon’dan nasıl çıkmışlardır?
D) Türkler hangi yöneticiyle yurtlarına geri dönmüşlerdir?

10. I. İlk Türkçe yazıttır.
II. Thomsen tarafından okunmuştur.
III. Türk yöneticilerine tavsiye niteliği taşır.
Yukarıda verilenlerden hangileri Orhun Yazıtlarına ait 
doğru bilgi olarak kabul edilmektedir?

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

11. 
Yerleşik hayata 

geçen ilk Türk 
devletidir.

Onluk sistemini 
kurmuşlardır.

Mani Dinini
benimsemişlerdir.

Göç Destanında 
haklarında bilgi 
verilmektedir.

II

IV

I

III

Yukarıda işaretli yollardan hangisine gidilirse Uygur-
lar ile ilgili özelliklerden uzaklaşmış olunur?

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

12. 
Köktürk Kağanı Kapgan’ın Çin ile yaptığı anlaşmanın 
bir maddesi, Çin’in Kök Türkler’e üç bin ziraat aleti ile 
bin iki yüz elli ton tohumluk darı teslim etmesi 
hükmünü taşıyordu. Arkeolojik kazılarda Hunlar 
zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanılmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşı-
labilir?

A) Uygurlar’dan önce de tarım alanında faaliyetlerde bu-
lunulmuştur.

B) Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti Hunlardır.
C) Köktürkler Çinlilerle mücadeleyi bırakmışlardır.
D) Türk topluluklarının en önemli ekonomik unsurları ta-

rımdır.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



27

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ – 2 3

1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti olan Asya Hun 
Devleti;

I. Onluk sistemin temelini atmıştır.
II. İlk kez Türkleri bir bayrak altında birleştirmiştir.
III. Yerleşik hayata geçen ilk devlet olmuştur.
gelişmelerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?

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

2. 

Arkadaşlar! Asya Hun Devleti hangi
nedenlerden dolayı dağılmıştır?

Elif öğretmenin sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci 
yanlış cevap vermiştir?

A) B)

C) D)

Kut
anlayışının 

hakim olması

Çinli
prenseslerle 
evlenilmesi

Yeteneksiz 
yöneticilerin 

başa geçmesi

Çin’e
yerleşilmemesi

3. Hun Türkleriyle, Çinliler arasındaki ilişkileri ele alan 
bir Tarih Öğretmeni aşağıdaki yorumlardan hangisi-
ni yapamaz?

A) İpek Yolu mücadelesi yaşanmıştır.
B) Çin’in en büyük hedefi Türkleri asimile etmektir.
C) Türk baskılarını kıramayan Çiniler farklı savunma hat-

ları kurmuşlardır.
D) Türklerin Çin’i ortadan kaldırması, çatışmaları sonlan-

dırmıştır.

4. İslam öncesi Türklere ait sanatsal çalışmalar yapan 
Esra, aşağıdaki hangi sanat eserinin Türklerde rast-
lanıldığını belirtirse, Türklere ait yanlış bilgi vermiş 
olur?

A)  B) 

C)  D) 
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5. Aşağıdakilerden hanisi Köktürkler zamanında yaşa-
nan gelişmeler arasında yer almaz?

A) Türk adının kullanılması
B) Ülkenin ikiye ayrılarak yönetilmesi
C) Orhun Yazıtlarının yapılması
D) Çin Seddi’nin yapılması

6. 
Köktürk heykel sanatının en güncel örnekle-
ridir. Türkler, ölen kahramanlarının mezarla-
rı, başına hayatta iken yendiği ve öldürdüğü 
düşmanlarının heykellerini dikerler.

Esin
Öğretmen

Esin öğretmen’in hakkında bilgi verdiği eser aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Balbal B) Kurgan
C) Tamu D) Kargı

7. 

Üstte mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında, 
ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun 
üzerine atalarım, dedelerim Bumin ve İstemi 
Hakanlar tahta oturup, Türk halkının devletini ve 
yasalarını düzenleyip yönetmişler. Dört bucak ordu 
imiş, orduları sevk ederek dört bucaktaki halkı 
kendilerine bağlamışlar.

Orhun Yazıtları

Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Türkler, hakimiyet alanları kurmuşlardır.
B) Hiçbir zaman Türk hakimiyeti kırılmamıştır.
C) Pek çok yerde düşmanlarla mücadele edilmiştir.
D) Siyasi örgütlenme sağlamışlardır.

8. 
Pazarlarda para 

kullandılar

Et yemedikleri 
için savaşçı 
özelliklerini 

yitirdiler

Taş yerine kağıt 
üzerine yazmaya 

başladılar

Yenisey 
yazıtını 

düzenlediler

II

IV

I

III

Uygur evine gitmek isteyen Can yukarıdaki hangi yola 
girerse Uygurlar’dan uzaklaşmış olur?

A) I B) II C) III D) IVÖRNEKTİR
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9. 

Tapınaklar
inşa
edildi

Et yemek
yasak

Çinliler ile
Savaşıldı

Mani Dini

Bitkisel
gıdalar

tüketilmeye
başlandı

1

4 2

3

Numaralı kutucuklardan hangisi Mani dini ile ilgili 
doğru bilgi taşımamaktadır?

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

10. 
Eski Türklerde medeniyete dair pek çok izler 
ortaya çıkmıştır.

Prof. Dr. İlker Bey aşağıdakilerden hangilerini örnek 
gösteremez?

A) Çinlilerden matbaanın alınıp kullanılması
B) Çin Seddi’nin yapılması
C) Posta teşkilatının kurulması
D) Örgün eğitimin yapılması

11.        

Arkadaşlar! Türk mimarisinin gelişimini 
sağlayan devlet hangisidir?

Yaren öğretmen’in sorusunu doğru cevaplandıran öğ-
renci hangisidir?

B)

Uygurlar

A)

Köktürler

İpek Tuncay

C)

Hazarlar

Handan

D)

Hunlar

Kadir

12. 

Türklere Ait Destanlar

? ? ? ?

Soru işareti “?” ile gösterilen kutucuklara aşağıdaki-
lerden hangisi yazılamaz?

A) Göç Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Nibelungen Destanı
D) Türeyiş Destanı
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