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   SUNU

     Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,

6. sınıf, hem ortaokul dönemi açısından hem de iki yıl sonraki dönem olan lise öğrenimi açısından 
büyük önem taşımaktadır.  Bildiğiniz üzere yaşadığımız çağ, öğrencilerimizden günlük hayata dönük bilgi, beceri, 
tutum ve değerleri kazanmalarını bekliyor. Söz konusu bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmak açısından 6. sınıf 
bir dönüm noktası değerindedir. Çünkü artık öğrencilerimizin sadece sınava hazırlanmaları değil hayata hazırlanan 
bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Aynı gereklilik, Liselere Giriş Sınavı için de yine bu sınavın örnek 
tuttuğu veya aynı amaca yöneldiği TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınav ve saha araştırmaları için de yaşanıyor.

Eğitim yayımcısı bir kurum olarak biz de 6. sınıf öğrencilerimiz için hedeflerimizi, PISA ve TIMSS çerçe-
vesine, ayrıca “Liselere Geçiş Sınavı”na göre belirledik. Sorularımız, MEB’in gerçekleştirdiği sınavda olduğu 
gibi sadece çoktan seçmeli test maddeleri ile kurgulanmış olsa da yönelip ölçtüğü kazanım ve beceriler 
açısından tümüyle ulusal ve uluslararası standartlara (MEB’in uyguladığı sınavlar, PISA VE TIMSS) göre 
6.sınıf öğrencilerimiz için hazırlandı. Öğrencilerimizin her alanda okuyan araştıran, okuduklarından ve araştır-
dıklarından çıkarım yapabilen, bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebilen, analitik düşünebilen, bilim-
sel bilgi, beceri ve yöntemleri kullanan bireyler olmasını istiyoruz. Bunu hem uluslararası alan araştırmaları hem 
de yeni sınav sistemi zorunlu kılıyor. Bizler de üzerimize düşeni yaptık ve Mutlak Başarı Yeni Nesil Soru Ban-
kalarımızı 6. sınıf öğrencilerimizin de düzeyine uygun olarak hazırladık.

“MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”, 6. sınıf düzeyindeki öğretim programlarının 
içerikleri üzerine bina edilmiş, kazanım edinme ve bilgiyi öğrenmenin yanında edinilen bilgi ve kazanımları kullan-
mayı gerektiren üst düzey düşünme becerilerine odaklanmıştır. Özetle kitabımızdaki sorular, belli bir kurguya ya 
da gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanan, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorumlama, mu-
hakeme yapabilme gibi “üst düzey bilişsel becerileri”ni ölçen sorulardan oluşmaktadır. 

Değerli Veliler,

“Yeni Nesil Soru Bankası Seti”ne ait MUTLAK BAŞARI SORU BANKALARI, açıklanan ulusal ve uluslara-
rası ölçme hedefleri ve bilimsel kriterler açısından sahalarında eşsizdir. Sorularımız, öğretim programlarının da 
temelini oluşturan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”ndeki;

• Dijital yetkinlik,

• Matematiksel yetkinlik,

• Bilim yetkinliği ve 

• Ana dilde iletişim yetkinliği

gibi becerileri de ölçülebilecek nitelikte ve 6. sınıfta okuyan öğrencilerimizin çözebileceği şekilde hazırlan-
mıştır. Kitabımız, öğrencilerimizin programlardaki kazanımları edinme ve “üst düzey bilişsel beceri” durumlarının 
tespitini ve bu yolla Lise Giriş Sınavları’nda mutlak başarıyı hedeflemektedir.
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Sevgili Öğrenciler,

Gireceğiniz sınavlarda ve hayatta; okuyan, okudukları hakkında analiz yapan öğrenciler daha başarılı ola-
caktır. Şu an 6. sınıfta okuyan sizler de bizim hazırladığımız “MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARI-
MIZ” ile şimdiden hem öğretim programlarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı denemiş hem de doğru yöntemle 
sınav hazırlığı yapmış olacaksınız. Bu çalışmalarınız okul derslerinize de başarı olarak yansıyacaktır.

Yayınevi olarak bizim çalışmalarımız, velilerinizin özverileri, sizlerin iyi yetişmesi içindir. Sizlere “MUTLAK 
BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”ı sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Asıl kıvanç ve sevincimiz 
ise girdiğiniz sınavlar sonrası gülen yüzleriniz olacaktır. Ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.

MUBA YAYINLARI
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

TOPLUMDAKİ 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.”
Bu metne bakıldığında aşağıdakilerden hangisi do-
ğuştan elde edilen rollere örnek olarak gösterilemez?

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

2. Sonradan sahip
olduğumuz roller

Biyolojik olarak sahip
olduğumuz roller

III

–  Baba olmak

–  Dede olmak

–  Kız kardeş olmak

–  Takım kaptanı olmak

–  Okul başkanı olmak

–  Doktor olmak

Şemada yer alan bilgilere göre aşağıdakilerden han-
gisi 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.

Bu 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. Roller zaman içinde değişebilir. Hayatına çocuk olarak 
başlayan bireyler zaman içinde öğrenci, doktor, anne, 
baba, sporcu vb. rollere sahip olabilir.
Bu parçadan hareketle anne ve babasıyla beraber ya-
şayan iki çocuk annesi hemşire Duygu hanımın aşağı-
daki rollerden hangisine girmesi beklenemez?

A) Babasının çocuğudur.
B) Evde yemekleri yapan bir annedir.
C) Hastanede hastaların tedavilerine yardımcı olur.
D) Çocuklarına bir öğretmendir.

ÖRNEKTİR
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5. 
Rollerimiz bize birtakım 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 kendine ait odasının olması
B) Elif’in ödevlerini yapması
C) Burak’ın düzenli beslenmesi
D) Ayşe hanımın öğretmen olması

6. Kişilerin grup içinde yerine getirmeleri gereken görevler 
rol olarak adlandırılmaktadır. Roller, grup ve kurum üye-
lerinden toplumun beklediği davranışlardır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi rol kavramı 
ile ilişkilendirilemez?

A) Belli kurallara göre gerçekleşir.
B) İnsanlara birtakım sorumluluklar getirir.
C) Bireylerin davranışlarını çeşitlendirir.
D) Herkeste değişmeden aynı haliyle kalır.

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.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin mesleki rolünü 
yerine getirdiği savunulamaz?

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

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

C) Öğretmenin 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. Her birey doğduğu andan itibaren birtakım rollere sahip 
olup, o rollere göre davranış biçiminde bulunurlar.
Buna göre;

I. Bir işte bireyin üzerine düşen sorumluluktur.
II. Toplum ihtiyacını karşılamaya yönelik bir kavramdır.
III. Herkeste aynı etki ile gerçekleşir.
yorumlarından hangileri rol kavramı ile ilişkilendiri-
lebilir?

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

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

ÖRNEKTİR
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BİZİ ''BİZ'' YAPANLAR 2

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

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

2. 
Güzel yazı yazma sanatı olarak da bilinen bu 
çalışma, Osmanlı tarihinde ön planda yer 
almıştır. Bu sanatın çalışanlarının işsiz kalma 
tehlikesinden dolayı Lale Devri’nde matbaada 
dini eserlerin basımı yasaklanmıştır.

Verilen özellikler aşağıdaki hangi sanata aittir?

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

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.

Rasim Dede'nin anlatımına bakarak aşağıdaki yargı-
lardan 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

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. Kavimler zaman içerisinde bir araya gelerek, millet kav-
ramını oluşturur. Dil kavramı, dini unsunlar, çeşitli ırk ve 
kültürlerin bir araya gelmesi, ortak değerlerle milli varlığı 
oluşturmuştur.
Bu bilgiden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Bazı değerler, millet kavramını ortaya çıkarır.
B) Her millet aynı değerlere sahiptir.
C) Vatan kavramı milletin oluşması için tek başına yeter-

lidir.
D) Bütün bireylerin bir arada bulunması ile millet kavramı 

ortaya çıkmıştır.

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

Bu açıklamada aşağıdaki hangi yargıya ulaşılabilir?

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 bu değerleri gelecek 

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

7. Millet, feodal düzenin yıkıldığı ve kapitalist düzene geçiş-
de ortaya çıkan, ekonomik yaşam, toprak, dil, duygu ve 
kültürel özellikler bakımından ortak niteliklere sahip en ge-
niş insan topluluğunu oluşturur.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?

A) Millet kavramını bazı unsurlar meydana getirir.
B) Millet, tarihi bir süreçle oluşmuştur.
C) Henüz millet kavramına sahip olmayan topluluklar var-

dır.
D) Dil, milli şuuru yansıtan bir unsurdur.

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. Din kavramı bireyler arasında yakınlık sağlar. Bu noktada  
din, dayanışmayı, birlik ve beraberliği güçlendiren bir kav-
ramdır. Fakat millet kavramının oluşmasında din kavramı 
tek başına yeterli değildir. Bunun yanında farklı dinlere 
mensup insanlar bir arada uyumlu bir şekilde hayatlarını 
devam ettirebilir.
Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ula-
şılamaz?

A) Din birliği tek başına millet kavramı için yeterli değildir.
B) Aynı inancı paylaşırsa insanlar, o zaman aynı milleti 

oluştururlar.
C) Dini düşünce, millet kavramının oluşmasında bir par-

çadır.
D) Millet unsurunu oluşturmak için başka değerlere de 

ihtiyaç vardır.

10. İnsanlar, varlıklarını sürdürmek istiyorsa, üretimde bulun-
malı ve bunları paylaşmalıdır. Bu esnada millet kavramını 
oluştururken insanların ortak çıkar etrafında hareket et-
meleri gerekir. Üretim faaliyeti insanların kaynaşmasını 
da sağlamaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

A) Din birliğine
B) Kültürel birlik ve beraberliğe
C) Ekonomik ortak çıkarlara
D) Ülkü birliğine

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

I. Salsa
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 dünyasının ilk 
sözlüğüdür. Türkçenin arapçadan kelime-
leri karşılaştırarak göstermiştir. Türkçe ve 
Türk kültürünün önemini eserinde 
paylaşmıştır.

Verilen açıklamada aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

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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KIR ÇİÇEKLERİ GİBİYİZ RENGARENK 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. Bir ortamda ya da ailede bulunan herkes aynı huya, duy-
guya sahip olamaz. Anne, babanın, kardeşlerin kendile-
rine ait yapısı vardır. Bu durum toplumdaki her vatandaş 
için söz konusudur; rengarenk yapılara sahiptir.
Bu bilgilerden yola çıkarak, aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Hak her insan için geçerlidir.
B) İnsanlar farklı farklıdır.
C) Her insan aynı duyguları içinde barındırır.
D) İnsanlardaki çeşitlilik, uyumsuzluğu ortaya çıkarır.
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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. Toplumsal 
dayanışmanın olduğu yerlerde farklılıklara sahip bireylerin 
kişisel gelişimi ve ihtiyaçları için önlemler alınır.”
Bu açıklamaya bakarak aşağıdaki yargılardan hangi-
lerine ulaşılamaz?

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

patır.
C) Eksikliği olanları farklı alanlarda tutmalıyız.
D) Başarılar, eksikliklerin üstünü örter.

6. Birlikte yaşama kültürüne sahip toplumlarda herkes dü-
şüncesini özgürce ifade edebilir. Ortak unsurlar yakalana-
bilir. Bunun neticesinde uyumlu bir toplum oluşturulabilir. 
Bu toplumlarda farklı duygu ve düşünceler kumaşa işlen-
miş renklerin uyumu gibi bütünleşir.
Bu metni aşağıdakilerden hangisi destekler?

A) Farklılıklar, bir toplumun zenginliğini oluşturur.
B) Bir arada yaşamak ancak kurallarla mümkündür.
C) Çok sesli ortamlar, ayrımcılığı da beraberinde getire-

bilir.
D) Bir arada yaşamak için farklılıkları etkisizleştirmeliyiz.

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. Bireysel farklılıklar, insanları eşsiz ve özel gösterir. Bu 
farklılıklarara saygı gösterilmesi dünya huzuruna kapı aça-
bilir. Çünkü her birey kendisinde bulundurduğu farklılıkla 
toplumu zenginleştirir.
Bu metne göre dünya barışının sağlanması için aşa-
ğıdakilerden hangisi gerekli görülmektedir?

A) Tecrübe sahibi insanların bir arada olması
B) Alışkanlık seviyesinin artırılması
C) Özgür bir topluluğun oluşturulması
D) Hoşgörü'nün çevreye yayılması
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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. • Bir olay herkeste aynı duyguyu uyandırmaz.
• Bir olaya verilen üzüntü ya da sevinç tepkisi herkeste 

aynı duyguyu barındırır.
• Empati, farklılıkları topluma kazandıran unsundur.
• İnsanın ailesiyle dahi fikirleri uyuşmayabilir.
Verilen açıklamalar "D" ya da "Y" olarak gruplandırıl-
dığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğru olur?

A) D B) D C) Y D) Y
 Y  Y  D  D
 Y  D  D  Y
 D  D  Y  D

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.

Bu 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. Toplumlar birbirinden farklı özelliklere sahip bireylerden 
oluşur. Bazı bireylerin yaşamında ve eğitiminde birtakım 
özel önlemler almayı gerektirir. Toplumda bağımsız yaşa-
yabilmek için birtakım özel önlemlere ve desteğe ihtiyaç 
duyan bireyler özel gereksinimli bireyler olarak adlandırılır. 
Başka bir ifadeyle özel önlemlere ihtiyaç duyan birey, ge-
lişimi normalden farklı olan birey olarak tanımlamaktadır.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?

A) Toplumsal farklılıkların bulunduğuna
B) Her bireyin aynı fiziki şartlara sahip olmadığına
C) Özel gereksinimli bireylere nasıl davranılacağına
D) Özel gereksinimli insanların özel eğitime ihtiyaç du-

yabildiğine
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BİE ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR 4

1. Yardımlaşma ve dayanışma, hayatımızın vazgeçilmez 
değerleridir. Hayatta bazen yalnız iken yapmayacağımız, 
üstesinden gelemeyeceğimiz işler vardır. Böyle zamanlar-
da iş birliği yapmak, gücümüzü ve yeteneklerimizi birleş-
tirmek gerekir. Bunun en güzel örneği aileler arasındaki 
imece faaliyetleridir. Yardımlaşma ve dayanışma toplumun 
temel taşı olan aileden başlar.
Bu parçada verilen bilgileri aşağıdaki sözlerden han-
gisi destekler nitelik taşımamaktadır?

A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Birlikten kuvvet doğar.
C) Nerde birlik orda dirlik.
D) Su uyur, düşman uyumaz.

2. Osmanlı Devleti'nde insan merkezli mahalle anlayışının en 
güzel yansımalarından olan sadaka taşlarından Edirne'de 
bir adet bulunmaktadır. Genellikle cami etrafında bulunan 
ve üzerinde para koyabilecek bir oyuğu bulunan sadaka 
taşları, mesaisine akşam karanlığında başlardı. Dar ve 
çıkmaz sokaklı Osmanlı mahallesine karanlık çöktüğün-
de canlanırdı sadaka taşları.

Genel Ağ Haberi 05.01.2017
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sadaka taşları, yardımlaşmanın en güzel örneklerin-
den birisidir.

B) İlk olarak Edirne'de sadaka taşlarına rastlanılmıştır.
C) Durumu iyi olmayan insanların ihtiyaçlarını giderme-

sinde önemli bir unsundur.
D) Sadaka taşları genelde ibadet yerlerine yakın alanlar-

da bulundurulur.

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

Verilen açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangi-
lerine 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. Niğde, Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenci-
lerinin kurduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulü-
bü üyelerinin başlattığı "Haftada 1 TL Bağış" kampanyası 
kapsamında, bağış kutusunda toplanan paralarla her ay 
ihtiyaç sahibi yedi aile sevindiriliyor. Okulda oluşturulan 
yardım köşesine koydukları bağış kutusuna, gönüllülük 
esasıyla, her hafta bir lira bağış yapan öğrenciler, belirle-
dikleri ihtiyaç sahibi yedi aileye ayda 300"er lira veriyor.

Genel Ağ Haberi 06.11.2017
Verilen bilgide öğrencilerin yaptığı faaliyetin amacı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Dayanışmayı artırmak.
B) Yardımlaşmayı alışkanlık düzeyine taşımak.
C) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak.
D) Birlik ve beraberlik duygusunu ailelere aşılamak.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. Bazı davranışlar, toplum içinde sosyal yardımlaşma ve da-
yanışmayı artırıcı etki yapar. Bu durumda insanlar arasın-
da saygı ve sevgiyi, beraberinde de huzur ortamını sağlar.
Bu bilgilerden hareketle;

I. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek.
II. Çocukların, okullarının bahçelerini güzelleştirmek 

amacı ile faaliyetlerde bulunmak.
III. Sokak hayvanlarını koruyup beslemek.
davranışlarından hangileri sosyal yardımlaşma ve da-
yanışmaya örnek gösterilebilir?

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

6. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma unsuru bazı toplumsal 
gelişmeleri de beraberinde getirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaş-
ma ve dayanışmanın faydaları arasında gösterilemez?

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. Bazen yaşanılan sıkıntıları birey olarak başkalarıyla pay-
laşmak isteriz. Duygu ve düşünce olarak bazen hayatta 
üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar yaşayabiliriz. Doğal 
afetler, salgın hastalıklar gibi. Bu gibi durumlarda insan 
olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyarız.
Bu metne göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Birey olarak önce kendimiz geliriz.
B) Yardımlaşmla ve dayanışma her zaman gereklidir.
C) Problemler birlik olarak çözülebilir.
D) Toplum olarak problemlere ortak çözüm bulunur.

ÖRNEKTİR



MUTLAK BAŞARI SORULARI 

20

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

9. 
Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim
Güneşin doğduğunu da battığını da seninle 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) Kendini 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) II. Mahmud halkına hoşgörü ile yaklaşmıştır.
C) Müslümanlar, hristiyanlardan üstündür.
D) Batının Osmanlıya baskısı kırılmıştır.

11. Bir insana yardım ederken, onun gözünün içine baka-
rak bu yardımı yapmak, mutluluk yerine mutsuzluk, sev-
gi yerine hüzün ve nefret duyguları getirir. Yapılacak olan 
yardımlarda sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği anla-
yışıyla hareket etmeliyiz.

Metinden yardımlaşma ile ilgili çıkarılabilecek sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşımızdaki insanı küçümsemek, onun pozisyonunu 
her zaman hatırlamasını sağlar.

B) İyi insan olmak, mütevazilikten geçer.
C) Her insana aynı duygularla yaklaşılmamalıdır.
D) Her zaman yardıma muhtaç insanları aramalıyız.

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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HAK, ÖZGÜRLÜK, SORUMLULUK 5

1. Sosyal bir varlık olan insan toplum halinde yaşar. İnsanla-
rın ortak yaşamlarını düzenleyen birtakım kurallar vardır. 
Anayasa ve yasalarla düzenlenen yazılı kurallar ile birlikte 
gelenek ve görenekler, görgü kuralları vb. yazısız kural-
ların oluşturduğu bu kurallara uyulmadığı takdirde toplum 
yaşamında kargaşa doğar, rahat ve mutlu bir yaşam sür-
dürülemez.
Bu bilgilerden hareketle;

I. Kurallara uyulmayan toplumlarda kargaşa olur.
II. Toplum düzeni kurallarla sağlanır.
III. Töre yasa için tek başına yeterlidir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

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.

Bu sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ödevlerini yapmaları gerekir.
B) Eğitim almaları gerekir.
C) Sosyal ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
D) Düşüncelerini özgürce ifade etmeleri gerekir.

3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların ihtiyaçlarını anla-
tan 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) 
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5. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 'CİMER"; bilgi ve ile-
tişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla 
ilişkiler uygulamasıdır. Vatandaş ile devlet arasındaki ile-
tişim kanallarını açık tutarak müracaatların her zaman ve 
her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. CİMER 
uygulaması sayesinde devlet ile vatandaş arasındaki ilet-
kişim kanallarının tümü açık tutulmaktadır.
Parçada verilen CİMER uygulaması ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) CİMER'in tanımına
B) CİMER'in sağladığı imkanlara
C) CİMER uygulamasının hangi dönemde ortaya çıktığına
D) CİMER ile vatandaş arasındaki bağlantıya

6. AVM'de yer alan bir elektronik mağazasından bilgisayar 
alan bir vatandaş, eve geldiğinde bilgisayarı kurar fakat 
çalışmadığını görür. Sonunda ürünü mağazaya götürür. 
Buradaki yetkili ürün hakkında bir şey yapamayacağını ve 
garanti belgesinin olması gerektiğini söyler. Vatandaş ga-
ranti belgesini vermediklerini söylese de karşı tarafı ikna 
edemez.
Buna göre;

I. Vatandaş hakkını aramıştır.
II. Garanti belgesinin çok önemli olmadığı görülmüştür.
III. Tüketci hakları ihlal edilmiştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

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 vatandaş olarak 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
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. İnsanların, kısıtlama ve zorlamaya maruz kalmadan dü-
şünme veya davranışta bulunma özgürlükleri vardır. Öz-
gür irade, bireysel özgürlük, adalet, kamu hakları, ahlaki 
sorumluluk, öz irade, kavramlarını karşılayabilen genel bir 
ortama sahiptir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumla uyuş-
mamaktadır?

A) Ebru'nun istediği yerde çalışabilmek istemesi
B) Sinan'ın otobüste istediği koltuk numarasını alabilmesi
C) Mehmet'in zamanı geldiğinde vergisini ödemesi
D) Mine ve ailesinin yaz mevisiminde istedikleri turizm 

beldesine gidebilmesi

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. Devlet, vatandaşlarının her türlü hakkını korumaya yönelik 
kararlar uygular. Tüketici hakları bunlardan bir tanesidir.
Aysel, daha hızlı kahve pişirmek için mağazadan kahve 
makinesi almıştır. Tabi bunun yanında fatura ve fişini de 
almayı unutmamıştır.
Aysel aldığı makinenin bozuk olduğunu fark ettiğinde 
aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirirse 
haklarının bilincinde olduğunu kanıtlamaz?

A) Faturası ile gidip ürünü değiştirirse
B) Yeni ürün alırsa
C) Bozuk ürünü çöpe atarsa
D) Aldığı ürünün parasını isterse

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

ÖRNEKTİR
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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 şikayet 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 dayanışmaya
B) Millî birliği bozmaya
C) Problemlerin çözümünde yetkilileri engellemeye
D) Trabzon’daki eğitim yetersizliğini engellemeye

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) Tarih

ÖRNEKTİR
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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. Hayatımızda bazı durumlarda kişilerle sorunlar yaşayabi-
liriz. Toplumsal huzurun sağlanması, kargaşa ortamının 
engellenmesi, insan hak ve özgürlüklerinin korunması için 
demokratik ve barışçıl yolların takip edilmesi çok önem-
lidir.
Buna göre, yaşanan sorunların çözümünde demokra-
tik yolların hedeflenmesi neyi gerektirir?

A) Sınırsız güç kullanmayı
B) Her sorunu dikkate almamayı
C) Yasaların hassasiyetle korunmasını
D) Kuralların her defasında uygulanmamasını

ÖRNEKTİR
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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 bulun-
maktadır.

Bu sorumluluklar arasında aşağıdakilerden hangisi 
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 öne-
mine 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 ne-

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

11. Ön yargı, bir tarafı her zaman tutar. Bir bakış açısını bil-
gi sahibi olmadan destekler ya da ona karşı çıkar. Bu du-
rumda ön yargılı birisi olayları sağlıklı değerlendiremez ve 
tarafsızlığını kaybeder.
Buna göre ön yargı;

I. Haksızlığa yol açabilir.
II. İnsanların kaynaşmasını sağlar.
III. Özgürlüklere değer verir.
yorumlarından hangisine ulaşılamaz?

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

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 gün içinde 
daha uzun süreli rollere örnek gösterilebilir?

A)  B) 

C)  D) 
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TÜRKLERİN ANA YURDU ORTA ASYA 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) Bozkırlarla kaplı 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, millî 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
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