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Sevgili Öğrenciler,
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Murat Yayınları’nın yıllara dayanan tecrübesinin ve vizyonunun bir sonucu
olarak yayın çalışmalarını sürdüren MUBA, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık yardımcı kaynaklarını öğrencileriyle buluşturmanın kıvancını duymaktadır.
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MEB’in güncel eğitim programı ve kazanımlarını gözeterek oluşturduğumuz bu
yayınımızda klasik çoktan seçmeli, örnek çözümlü, kısa cevaplı sorular ve etkinlikler, amaca uygun kısa notlar, sınav odaklı özet bilgiler ve doğrudan sınavı
hedefleyen mantık ve muhakeme soruları akılda kalıcı bir yöntemle verilmiştir.
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Gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diler, yaşamınızda sağlık ve mutluluklar
temenni ederiz.
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BİREY ve TOPLUM

ÜNİTE

1

Neler Öğreneceğiz?
1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve
rolünü analiz eder.
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3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları
sorgular.
4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
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5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması
gerektiğini savunur.

BİREY VE TOPLUM

ETKİNLİK – 1
Aşağıda verilen cümlelerin numarasını kavramların yanında yer alan kutucuklara yazarak doğru şekilde eşleştiriniz.

Ahmet’in yıllarca öğrenci olduğu okula müdür olması olarak açıklanabilir.

VERGİ VERMEK

2.

Sosyal, kültürel ve tarihî bağlar oluşmasında önemli rolü vardır.

KÜLTÜR

3.

Kültürü oluşturan maddi unsurlar arasında yer alır.

COĞRAFİ KONUM

4.

Topluluğu oluşturan bireylerin bir konuda duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmalarıdır.

DAYANIŞMA

5.

Toplumda geçmiş ile gelecek arasında köprü kurar.

KIZILAY

6.

Bazı toplumlarda, insanlar kendileri gibi olmayanları, yeterli bilgi edinmeden onları dinlemeden eleştirir, aşağılar kimi zaman da yok sayar. Çünkü
o kişiye ilişkin önceden peşin karara varmış durumdadır

ROL DEĞİŞİMİ

7.

Bir milletin tarihi birikiminde, dini inanışlarıyla birlikte, gelenek, görenek,
örf ve adetlerinden oluşur.

SATIŞ FİŞİ

8.

Depremzedeler, kazazedeler, dağlarda mahsur kalanlara, mağaralarda,
diğer yerlerde ve doğal afetlerde kaybolanların aranıp bulunması ve kurtulması görevini üstlenen sivil toplum kuruluşudur.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

9.

Ülkemizde meydana gelebilecek her türlü afetten sonra gerçekleştirilecek müdahale çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesini
sağlayan resmi kurumdur.
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1.

DİL
SAVAŞLAR

11. Aldığımız bir ürünü çeşitli nedenlerden dolayı iade etmek için gerekli belgedir.

TOPLUMSAL BİRLİKTELİK

12. Yasalar ile güvence altına alınan haklarımız arasında yer alır.

YARDIMLAŞMA

13. Kanunlar ile düzenlenmiş vatandaşlık sorunlarımız arasında yer alır.

ÖN YARGI

14. Aldığımız bir ürünün bozuk çıkması durumunda başvuracağımız kurumdur.

AKUT

15. Kendi gücümüzü ve olanaklarımızı, başkalarının iyiliği için kullanmaktır.

EĞİTİM HAKKI

16. İnsanların bazı hak ve özgürlüklerini kullanmalarına engel olur.

MİLLET

Ö

10. Din, dil, kültür ve tarih birliği ile aynı örf ve adetleri, aynı duygu ve düşünceleri paylaşan topluluktur.
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BİREY VE TOPLUM

ETKİNLİK – 2
Aşağıda boşluklara, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(

)

Bir kültüre sahip olmak, o toplumun değerlerini de kabullenmek demektir.

2.

(

)

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı sosyal, kültürel ve tarihi özellikler
de hukuk kurallarındandır.

3.

(

)

Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümüne toplum denir.

4.

(

)

Ön yargı, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma durumu olup insanların kişisel gelişmesini olumlu katkı sağlamaktadır.

5.

(

)

Geçmişten günümüze şartlar değişse de, kadınlar çalışma hayatına girse de kadının toplumdaki rolü hiçbir
zaman değişmemiştir.

6.

(

)

Bulunduğunuz ortama yeni biri  geldiğinde o insanın kıyafetine, bakışına göre kendinizce karakter analizini
çıkarmak insanların kişisel ön yargılarıdır.

7.

(

)

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanlar sanal bir dünyada yaşamaya başlamış, sosyal ilişkileri git
gide zayıf bir hal almış ve bu durum toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmıştır.

8.

(

)

Toplumun belli kişilerden beklediği davranışlara toplumsal rol denir.

9.

(

)

10. (

)

11. (

)

12. (

)

Dil, bir toplumu oluşturan kişilerin düşünce ve duygularının o toplumda ses ve anlam bakımından geçerli ortak öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir
sistemdir. Dil bir toplumun hafızasıdır.

13. (

)

Kültür, bir toplumun ürettiği maddi ve manevi değerler bütünüdür.

14. (

)

Kendi gücümüzü ve olanaklarımızı, başkalarının iyiliği için kullanma dayanışma, topluluğu oluşturan bireylerin bir konuda duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmaları yardımlaşmadır.

15. (

)

Savaşlar ve doğal afetler insanların çeşitli hak ve özgürlüklerini kullanmalarına engel olabilir.
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1.

Bir işçinin çalıştığı yerde müdür olması sosyal rollerin zaman içinde değişimine örnektir.
Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlarına meslek denir.

Ö

Sosyal hayatta bireyleri bir arada tutan, birbirlerine yaklaştıran toplumun devamını sağlayan kurallar ve düşünceler sosyal değer olarak adlandırılır.
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ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM
TEST-1

Birey ve Toplum

Öğretmen

Ahmet okulda zeki ama
yaramaz bir öğrenciydi. O
çocuk bugün bünyesinde
binlerce kişiyi çalıştıran
fabrikalara sahip iş adamı.
O’nun gelecekte daha
başarılı işler yapacağına
inanıyorum.

Sosyal hayatta bireyleri bir arada tutan,
birbirlerine yaklaştıran toplumun devamını sağlayan kurallar ve düşünceler toplumsal değer olarak adlandırılır. Belli bir
toplumda ya da toplumsal grupta kişilerin olumlu tepki gösterdikleri düşünceler,
kurallar ve maddesel nesneler toplumsal
değerdir.
Buna göre toplumsal değerler için
aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

Öğretmenin Ahmet ile ilgili bu sözlerinden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

C) Kişilerin ortak duygu ve düşüncelerini
yansıtırlar.

EK

D) Toplumsal birlikteliği sağlayan bütün
değerler evrenseldir.

C) Rollerin insanların kişilik özelliklerine
göre belirlendiğine

R
N

D) Rollerin kişilerin aldığı eğitim ile belirlendiğine

Ö

Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde
oluşmuş kültür unsurlarından biri değildir?
A) Ahlak kuralları
B) İklim koşulları

Toplum nedir?

B) Önem dereceleri farklı olabilir.

B) Kişinin rollerinin zaman içinde değişebileceğine

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı sosyal,
kültürel ve tarihî özellikler de kültür unsurlarındandır.

Bir grup etkinliğinde yer alan
bireylerin üstlendikleri görevler
ya da üyesi olduğumuz grupta
üstlenmemiz gereken görevlerdir.

A) Toplumda dayanışma ve bütünleşmeyi
sağlar.

A) Sosyal rollerin insanların kişilikleri ile
örtüştüğüne

2.

Rol nedir?

Tİ
R

1.

3.

4.

Tarihi bir süreç boyunca yasalara uyarak bir arada yaşayan
insanlar toplumu oluşturur.
Toplumu oluşturan ve topluluk içinde bağımsız bir varlığı
olan, düşünsel, duygusal nitelikleri olan insanların her biri de
bireydir.
Notlarım

– Geçmiş kuşakların eserleri, bilgileri,
kültürleri yeni kuşaklara taşınır

– Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurar.
– İnsanlar arasında iletişimi sağlayarak
aralarındaki bağın kuvvetlenmesini
sağlar.

Toplumsal birliktelik için gerekli olan
yukardaki özellikleri sağlayan unsur
aşağıdakilerden hangisidir?

C) Örf ve adetler

A) Tarih

B) Din

D) Hukuk kuralları

C) Dil

D) Hukuk kuralları
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ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM

5.

Kültürü Oluşturan Unsurlar

7.

– Birlikten kuvvet doğar.

Ön Yargı

Bir kişiyle veya olayla ilgili
önceden olumlu veya olumsuz
karar vermeye ön yargı denir.

Doğal ortam
özellikleri

Hukuk
kuralları

İklim
özellikleri

Örf ve
adetler

Coğrafi
konum

Dünya
görüşü

Toprak
özellikleri

Din ve
inançlar

– Yalnız taş duvar olmaz.
Toplumumuzda yaygın olarak kullanılan bu atasözleri ile aşağıdakilerden
hangisinin anlatılmak istendiği söylenebilir?
A) Kişilerin ihtiyaçlarının bitmeyeceğini
B) İnsanların işlerini kendilerinin yapamayacağı

Tİ
R
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..........?..........
II

C) İnsanların her zaman birlikte hareket
etmesi gerektiği
D) Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi

Yukarıda verilen akış şemasında “?”
ile gösterilen yerlere sırasıyla hangileri yazılabilir?

Ön yargının belli başlı sebeplerini sıralamamız gerekirse şöyle bir sıralama oluşturabiliriz:

EK

6

  ..........?..........
  I

– Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

I

• Irkçılık
• Siyasi görüş

A) Maddi unsurlar

Manevi unsurlar

C) Maddi unsurlar

Somut unsurlar

B)

• Cinsiyet ayrımı
• Dinî önyargı

Soyut unsurlar

D) Somut unsurlar

Somut unsurlar
Maddi unsurlar

R
N

• Yaş ayrımcılığı

II

• Yabancı düşmanlığı

• Sosyoekonomik statü

6.

• Mezhep ayrımı

Ö

Notlarım

Ön yargıların baskın
olduğu toplumlarda,
kendini ifade edebilmek,
kurak topraklarda gül
yetiştirmekten daha
zordur.

Bu sözü söyleyen kişinin aşağıdakilerden hangisini anlatmak istediği söylenebilir?
A) Toplumda bireylerin ön yargılı olması
gerektiği
B) Ön yargılardan dolayı kişilerin toplumda kendini ifade edemediği
C) Ön yargıların toplumları olumlu yönde
etkilediği

D) Kişilerin kendini ifade edebilmek için
ön yargılarının bulunmasının gerekli
olduğu
10

8.

Günlük hayatta biz ya da çevremizdeki
insanlar çeşitli sorunlar yaşarlar. Bu sorunların çözümleri hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olmak zorundadır.
Aksi hâlde bir sorunu çözerken başka sorunlara yol açabiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma
uygun bir davranış olarak gösterilemez?
A) Arabamıza çarpan sürücüyü cezalandırmak
B) Hırsızlık yapan kişiyi karakola şikâyet
etmek
C) Şüpheli paket gördüğümüzde emniyet
kuvvetlerine bildirmek
D) Arızalı çıkan aldığımız ürünü iade etmek

ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM
TEST-2

Birey ve Toplum

3.

Kültürün Özellikleri
–  Millîdir

1.

Kişinin çeşitli bireysel çabalar sonucunda
elde ettiği statüler vardır. Kişiler bu statülerinde aldıkları eğitim ve öğretimin önemi büyüktür. Bu sayede kişiler toplumda
müdür, doktor, öğretmen statüleri kazanabilmektedir.

–  ..........................? ..........................
–  ..........................? ..........................
–  ..........................? ..........................
–  ..........................? ..........................

Verilen bu bilgiden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

Kültür unsurlarının başında
gelir, kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırır. Her
millet yaşayışını dile yansıtır
ve kültür ögeleri dil aracılığı ile
gelecek kuşaklara aktarılır.

–  ..........................? ..........................

Tİ
R

Yukarıdaki panoda “     ?     ” ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi
yazılırsa doğru olmaz?

A) Eğitimli kişilerin toplumdaki rol değişimini sağlayabildiğine

Notlarım

A) İnsan eseridir.

B) Toplumdaki kişilerin rollerinin doğuştan verildiğine

B) Sosyal mirasdır.

C) Kişilerin bütün rollerini aldıkları eğitim
ve öğretim ile kazandıklarına

C) Milletin ortak malıdır.
D) Geçerliliği sınırlıdır.

EK

D) Kişilerin toplumda sadece bir rolü olabileceğine

R
N

Dil sayesinde geçmiş ile gelecek arasına
bir köprü kurulur. Eğer bir ülke dilini koruyamaz ona sahip çıkamazsa geçmişte atalarının kurduğu millî kültürü gelecek
kuşaklara aktaramaz. Yok, olmaya mahkum olur. Milletin sahip olduğu değerleri
gelecek kuşaklara aktarabilmek için dilimize yani o kültüre sahip çıkarsak ülkenin
toplumsal birliği oluşturmasına katkıda
bulunabiliriz. Dil, bir ülkenin insanlarını
ortak noktada birleştirebilen unsurlardan
biridir. Bu sayede insanlar konuşabilir, anlaşabilir ve aralarındaki bağı kuvvetlendirebilir.

Ö

2.

Dil;

Yukarıda verilenlere göre dil ile ilgili
aşağıdakilerden hangisinin üzerinde
durmaktadır?
A) Düşünce ve zekânın bir göstergesi olduğu

B) Toplumsal birliğin oluşmasında önemli
olduğu

4.

Bazı toplumlarda, insanlar kendileri gibi
olmayanları, yeterli bilgi edinmeden onları
dinlemeden eleştirir, aşağılar kimi zaman
da yok sayar. Çünkü o kişiye ilişkin önceden peşin bir karara varmış durumdadır.
Bu duruma yol açan temel durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Konuşarak iletişim sağlayamamaları

C) Seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemi olduğu

B) İnsanların ön yargılı davranmaları

D) Gelişmiş bir iletişim aracı olduğu

D) Farklı görüşlerin değersiz olması

C) Toplumda sıradışı insanların olması
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5.

Din, toplumsal birlikteliği oluşturan kültürel unsurlardan biridir. Dinî inançlar o toplumda geçerli olan kültürün oluşmasını ve
değişmesini de etkiler.

7.

İnsanlardaki ön yargıyı değiştirmek,
atomu parçalamaktan daha zordur.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma
örnek olarak gösterilebilir?
A) Şehirlerde trafik yoğunluğunun yaşanması
B) Geri dönüşümü olan ürünlerin kullanımının yaygınlaşması
C) Kurban bayramının kutlanması

A) İnsanlarda oluşan ön yargının ortadan
kaldırmanın zor olduğu

D) Konutlarda doğal gaz kullanımının
yaygınlaşması

B) İnsanların toplumu ön yargılara göre
yönettiği

Tİ
R

Hepimiz farklıyız.

Toplumda her insan faklıdır,

C) Her insanda ön yargı bulunduğu

tekdir ve değerlidir. Ön yargı-

D) Ön yargının bilimsel bir konu olduğu

lı olmadan bu şekilde bakmak

EK

gerekir. Çünkü her insanın da
insanlık kültürüne farklı yönlerde katkısı vardır.

R
N

Notlarım

Ö

6.

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri
önemli yer tutar.
Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerin topluma olan faydaları arasında
gösterilemez?
A) Toplumsal barışa katkı sağlaması
B) Toplumda güven ortamı oluşturması
C) Toplumda ayrılıkları artırması
D) Toplumda huzuru artırması
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Albert Einstein bu sözü ile aşağıdakilerin hangisi üzerinde durmaktadır?

8.

Toplumda yaşayan bireyler günlük hayatlarında çeşitli olumsuzluklarla karşılaşabilirler. Bu durumları yasalar çerçevesinde
ilgili birimlere bildirmeleri durumunda sorunların çözümüne katkı sağlayabilirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumda
başvurulacak yöntemlerin biri değildir?
A) Dilekçe yazarak başvuruda bulunmak
B) Sorumlu kişileri şikayet etmek
C) Basın toplantısı düzenlemek
D) İlgili kişileri cezalandırmak

ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM
TEST-3

Birey ve Toplum

1.

3.

Erkek ve kadının günümüzde toplum
içinde değişen rolleri nedeniyle anne ve
babalık görevlerini de kesin sınırlarla ayırmak artık mümkün olmamaktadır.

Kültür bir milletin tarihî
birikiminden ve dinî
inanışlarıyla birlikte,
zamanla gelenek, görenek,
örf ve adetlerinden oluşur.
Bu nedenle kültür ..........
Öğrenci verdiği bu bilgiyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsa doğru
olur?

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma
yol açan gelişmelerden biri olarak
gösterilebilir?

de o kişiye yerine getirmesi gereken çeşitli sorumluluklar da
yükler. Kişinin rolü değiştikçe
sorumlulukları da değişir.
Dayanışma:

Tİ
R

A) Zaman içinde terk edilir.

B) Her millete özgü olarak değişir.

A) Kadının çalışma hayatına girmesi

C) Uluslararası alanda geçerliliği vardır.

B) Ailelerdeki çocuk sayılarının azalması

D) Yaptırımı olan yazılı kurallardan oluşur.

C) Ülke nüfusunun artması

Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak
çıkarlarda birbirlerine karşılıklı
bağlanmasıdır.
Notlarım

R
N

EK

D) Kadının sorumluluklarının artması

Toplumumuzda sosyal ilişkilerin düzenlenmesi ihtiyacından doğan, yazılı kuralların yanında, yazısız kurallar (normlar)
da vardır. Kültürel değerlerimizden olan
bu normlar toplumda düzenin sağlanmasına katkı sağlar.

Ö

2.

Kişinin taşıdığı rol, beraberin-

Aşağıdakilerden hangisi bu kültürel
değerlerimizden biri olarak gösterilemez?
A) Örf ve âdetler

B) Kanunlar
C) Gelenekler
D) Töreler

4.

İnsanların farklı özellikleri, bir arada yaşama kültürünün bir parçası olarak, toplumun zenginliğinin bir başka boyutudur.
İnsanların farklılıklara rağmen, ön yargı
taşımadan, birbirlerine saygı duyarak yaşamaları insanı ilişkilerin gelişmesinde ve
yaşatılmasında önemli bir yere sahiptir.
Oysa bir toplumda farklılıklara saygı
duyulmaması durumunda;
I. birlik ve beraberliğin olmaması,
II. toplumda suç azalması,
III. barış ve huzur ortamının zarar görmesi
gibi sonuçlardan hangileri ortaya çıkar?
A) I ve III

B) II ve III

C) I, II ve III

D) Yalnız III
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5.
Vakıf:
Türk kültüründe önemli yer
tutan kurumlardan biri de vakıflardır. Vakıflar bir hizmetin

Ön yargı, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin
bir karara varmış olma durumudur. Toplumda birlikte yaşamak için farklılıklara
saygı duyulmalı ve ön yargılardan uzak
olunmalıdır.

7.

Buna göre aşağıdaki durumlardan
hangisinde ön yargıdan söz edilebilir?

sürekli yapılabilmesi için belli şartlarda ve resmî bir yolla

A) Toplum farklı etnik yapılardan oluşabilir.

ayrılarak bir kimse tarafından

A)

Bilgisayar alırken
garanti belgesini de
aldım.

B)

Aldığım kazak yırtık
çıkınca mağaza
sahibiyle kavga ettim.

Tİ
R

bıraklıan mülk veya para ile bu

Aşağıda verilen kişilerden hangisinin
yaptığı davranış vatandaşlık sorumlulukları açısından yanlış bir davranıştır?

C) Ortaokulda başarısız olan öğrenci hayatta başarılı olamaz.

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın değişik
ülkelerinde de zaman zaman doğal afetler meydana gelmekte ve bu afetler yıkıcı
sonuçlar doğurmaktadır.

R
N

6.

Marketten aldığım
sütün son kullanma
tarihi geçtiği için
markete iade ettim.

D)

Aldığım bardaklar
kırık çıkınca yenisiyle
değiştirdim.

EK

D) Çocuklar ilgi ve isteklerine göre eğitim
almalıdır.

Notlarım

C)

Ülkemizde ve dünyada meydana gelen
afetlerde diğer ülkelere de yardım elini
uzatan kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
B)

Ö

A)

C)

D)

8.

DAVRANIŞ
HAK

muş kurumlardır.

Çalışanın emeği
karşılığında maaş alması
Gelirimiz oranında vergi
vermek
Herkesin eğitim ve
öğretim faaliyetlerinden
yararlanabilmesi

Verilen tabloda doğru eşleştirme aşağıdaki seçenkelerden hangisidir?
A)
X

X

B)

C)

X
X

X

X
X

X
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SORUMLULUK

B) Her insan inandığı dinin gereğini yapabilir.

hizmeti yapmak için oluşturul-

D)

X
X

X

X

ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM
TEST-4

Birey ve Toplum
Elif yıllar önce ilkokulda öğrenciyken,
meslekleri öğrenmek için, sınıfça öğretmenleriyle birlikte değişik kurumlara çeşitli ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bu gün
ise yıllar önce öğretmenleriyle gittikleri
hastanede çocuk doktoru olarak görev
yapıyor. Artık Elif, ilkokuldan gelen öğrencilere meslekleri kendisi anlatıyor.

Din, dil, kültür ve tarih birliği ile aynı
örf ve adetleri, aynı duygu ve düşünceleri paylaşan topluluklara verilen
isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalabalık

B) Küme

C) Millet

D) Grup

Kültür bütünleştiricidir:
Kültürü oluşturan bütün ögeler, uyumlu ve bütünleşmiş
bir sistemi oluşturma özelliği taşır. Kültürel bütünleşme
sağlanmadıkça toplumda sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda önemli uçurumlar oluşur,

Tİ
R

1.

3.

Elif’in hayatındaki bu değişim dikkate
alınarak aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olmaz?

insanlar arasında anlaşmazlıklar ve çatışmalar meydana gelebilir.

A) Ailesinin değiştiği
B) Sorumluluklarının değiştiği

Notlarım

C) Sosyal hayattaki rolünün değiştiği

EK

D) İçinde bulunduğu grubun değiştiği

İnsanların birbirleriyle konuşarak anlaşması, sevinç ve kederlerini paylaşması toplumsal birlikteliği arttırır. Bu durum
milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en
güçlü bağdır.

Ö

2.

R
N

4.

Verilen durumu sağlayan toplumun
ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli egemenlik
B) Dil birliği
C) Nüfus miktarı
D) Ekonomik bağımsızlık

Hiçbir millet,
milletimizden çok
yabancı unsunların
inanış ve adetlerine
saygı göstermemiştir.
Hatta denilebilir ki
diğer din sahiplerinin
dinine ve milletine
saygılı olan tek millet
bizim milletimizdir.

Atatürk’ün sözlerinden yararlanarak
Türk milleti ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine varılmaz?
A) Anlayışlı bir toplum olduğu
B) Farklı inançlara sahip kişileri kabul ettiği
C) Ön yargılarının olmayıp, farklılıklara
saygı gösterdiği
D) Yabancı adetleri kendi kültürüne benzetmek istediği
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5.
Yardımlaşma:
Bilgi ve yeteneğimiz olmayan
konularda yardım alıp, kendi
bilgi ve yeteneğimizi de başkalarıyla paylaşmaktır.
Yardımlaşma toplumda insanlar arasında bağları kuvvetlendirmektedir.

Çocukların kalıplaşmış tutum kazanmalarına neden olan bir etmen de kitle iletişim
araçlarıdır. Bazı televizyon programlarında, filmlerde, belli halkların ya da toplumların sürekli tembel, şiddet tarafları gibi
gösterilmesi çocukların bu toplumlara
karşı olumsuz tutum geliştirmelerine neden olur.

kadar kamuyu ilgilendiren her
6.

Bircan

Ülkemizdeki çok sayıda yar-

Biliyor musun?
Organlarımı bağışlamaya
karar verdim.

Nasıl bu kadar kararlı
olabiliyorsun? Ben de
düşünüyorum ama
emin değilim.

R
N

dımlaşma ve dayanışma kurumları ve dernekleri vardır.

Kızılay, Yeşilay, AKUT, LÖSEV,
Türk Böbrek Vakfı, ÇEVKO, ÇE-

KÜL, TEMA, İHH İnsani Yardım
Vakfı, Türkiye Deprem Vakfı,

Ö

Bircan

8.

Geçen hafta bu kazağın
bir beden küçüğünü
mağazanızdan almıştım
değiştirmem mümkün mü?
Tabi efendim
________?________
görebilir miyim?

Mert

Ben eminim. Çünkü
hayat kurtaracağım. Sen
de hiç düşünmeden
karar ver.

Buna göre, Bircan’ın düşüncelerinin
yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

Satıcının konuşmasında boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Manevi duyguların güçlenmesi

A) Vergi levhanızı

B) İnsan yaşamına değer veren bir anlayışın hakim olması
C) Dayanışma ve yardımlaşmanın artması
D) Kibirli davranışların önem kazanması
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D) Kürşat duyarlı bir vatandaş olduğunu
göstermiştir.

EK

sağlığa, güvenlikten çevreye

Notlarım

C) Sinem sorumluluğunu yerine getirmediği için ceza ödemiştir.

D) Çocukların televizyon yayınlarından
olumlu etkilendiği

çekleştirmektedir. Eğitimden

Çocuk Eğitim Vakfı vb.

B) Kürşat sorumluluğunu yerine getirmiştir.

Tİ
R

çapında insani faaliyetler ger-

Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Anne

A) Sinem seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır.

C) Ön yargıların sadece televizyon yayınları ile oluştuğu

Bu teşkilatlar ülke ve dünya

Cansuyu Derneği, Türk Eğitim

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?

B) Kitle iletişim araçlarının zararlı olduğu

toplum örgütü bulunmaktadır.

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı,

• Sinem ise oy kullanmamış ve ceza ödemek durumunda kalmıştır.

A) Çeşitli yayınların ön yargılara neden
olduğu

yanışma alanında birçok sivil

lar yapmaktadırlar.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel
seçimlerde;
• Kürşat oy kullanmıştır.

Verilen bilgiden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

Ülkemizde yardımlaşma ve da-

alanda kamu yararına çalışma-

7.

B) Satış fişini
C) Nüfus cüzdanınızı
D) Garanti belgenizi

ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM
TEST-5

Birey ve Toplum
Kadının anneliği ev dışındaki işiyle birlikte yürütmesi toplum tarafından kabul
edilmiştir. Bu durum geçmişten gelen geleneksel babalık modeli yerine günün değerlerinden kaynaklanan bir babalık rolü
oluşturmuştur. Yeni oluşan baba rolü, geleneksel baba rolüyle anne rolünün bir karışımıdır. Yeni babalar eskiye oranla ev
işlerine ve çocuk bakımına daha çok zaman harcamaktadır.

İnsanlar topluluk hâlinde bir arada
yaşarlar. Topluluk oluşturma, kalabalıktan farklı olarak, belli duygu
ve düşüncelerle bir araya gelme ihtiyacından kaynaklanır. Topluluklar
gelenek ve göreneklerden, örf ve
âdetlerden, dinî inanışlardan, tarihî
geçmişten beslenerek nesilden nesile devam eden bir süreçte millet olma
erdemine erişirler.
Gazete Köşe Yazarı

Gelenek – Görenek:
Yazılı olmayan bu kanunlar,
toplumun yaşayışı üzerinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her toplum kendi
gelenek-göreneklerine göre
bir yaşam tarzı oluşturur. Bu
da kültürün bir parçası olur.

Tİ
R

1.

3.

Verilen gazete köşe yazısında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Metinde verilenlerden yararlanarak
aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?

Bu açıdan bakıldığında kültürün ulusal bir kimlik taşıdığı
söylenebilir.

A) Milletin temellerinin nasıl oluştuğuna

B) Topluluk ile kalabalık arasındaki farklara

Notlarım

EK

A) Kadınların annelikten daha önemli görevlerinin olduğu

C) Milleti oluşturan değerlere

B) Günün şartlarının kişilerin rollerinde
değişikliğe sebep olduğu

C) Günün değerlerinin kişinin rollerini etkilediği

Kişilerin toplumda bulundukları roller zaman içinde değişebilir. Bu değişim ile
birlikte önceki rolün bazı özellikleri yeni
rolünü kolaylaştırır.

Ö

2.

4.

• İnsanlar arasında gruplaşmalar olur.

R
N

D) Günümüzde babaların çocuklarla
daha çok vakit geçirdiği

D) Toplulukta geçerli olan geleneklere

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı tamamlayıcı bir örnek olarak gösterilebilir?
A) Tesisatçı ustanın markette çalışmaya
başlaması.
B) Emekliliğe ayrılan öğretmenin kitap
yazması
C) Futbola veda eden sporcunun kuaför
olması
D) İş yeri kapanan makine mühendisinin
çiftçilik yapması

• Toplumda birlik, beraberlik bozulur ve sevgi,
saygı ortamı oluşamaz.

• İnsanların farklılıklarını
zenginlik olarak görmemek topluluğun parçalanmasına yol açar.

Öğrenci aşağıdaki hangi soruya karşılık olarak bu cevapları doğru olarak
vermiştir?
A) Toplumda insanların bir arada yaşamalarını etkileyen unsurlar nelerdir?

B) Toplumda insanlar arasında gruplaşmalar neden oluşur?
C) İnsanlar arasında bireysel farklılıklara
saygı duyulmaması hâlinde bu durumdan toplum nasıl etkilenir?
D) Toplumu oluşturan insanların bireysel
farklılıkları nelerdir?
17
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5.
İNSAN HAKLARI
Her insan, insan olduğu için
doğuştan bazı haklara sahiptir.

Ülkemizde insanlar, toplumsal birlikteliğin
oluşması amacıyla, sosyal yardımlaşma
ve dayanışmayı destekleyici çeşitli faaliyetlere katılırlar.

“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçil-

A) Sorunlarımızı çözerken başkalarının
haklarını ihlâl etmemek.

A) Okuma yazma bilmeyen vatandaşlara
yönelik kurs açılması

mez temel hak ve hürriyetlere
sahiptir.” denilmiştir.

İnsanlar günlük hayatlarındaki sorunları
çözmeye çalışır.
Aşağıdakilerden hangisi örnek olabilecek bir sorun çözme yöntemi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik yapılan kampanyalardan birine
örnek olarak gösterilemez?

Anayasamızın 12. maddesinde;

B) Haklarımızı diğer insanların haklarından öncelikli görmek.

B) Suriyeli çocuklara çeşitli kıyafetler verilmesi

C) Haklarımız çiğnendiğinde ilgili kurumlara başvurmak.

Tİ
R

Bu hakların bazıları şunlardır;

C) Depremzedeler için battaniye toplanması

Yaşama hakkı,

D) Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmek.

D) Kütüphanesi olmayan okullar için kitap
toplanması

Eğitim hakkı,
Çalışma hakkı,

EK

Mülkiyet hakkı,
Konut edinme hakkı,
Hak arama hürriyeti,
Din ve vicdan hürriyeti,
Bilim ve sanat hürriyeti,

R
N

Kişi hürriyeti ve güvenliği

6.

İnsanların yaptığı kan
ve organ bağışlarının
yararları nelerdir?

Düşünce ve kanaat hürriyeti

Yerleşme ve seyahat hürriyeti,

Esin

Ö

Notlarım

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

Onur

Onur, Esin’in sorusunu aşağıdakilerin
hangisi ile cevaplarsa doğru bilgi vermiş olur?
A) Ülkede sağlık sorunları sona erer.
B) Ekonomik sorunlar ortadan kalkar.
C) Kültürel gelişmeler hız kazanır.
D) Toplumsal birlik ve dayanışma artar.
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7.

8.

I

II

Eğitim Hakkı

Sağlık Hakkı

III

IV

Yaşama Hakkı

Çalışma Hakkı

Verilen görseldeki kaç numaralı kutuyu seçersek en temel hakkımızı seçmiş oluruz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM
TEST-6

Birey ve Toplum

Eskiden babalar, para kazanarak evin geçimini sağlar, çocuğuna disiplin uygular
ve nadiren de çocuğuyla oyun oynardı.
Günümüzde ise birçok faktör baba rolünün değişimine sebep olmuştur. Böylece
babalar ev işlerinde eşlerine yardım etmekte, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmektedirler.

Dil, devlet ve ülke
bütünlüğünün ayrılmaz
bir parçası ve unsurudur.
Ortak bir dili konuşmayan,
birbirini anlamayan ve
dolayısıyla sağlıklı iletişim
kuramayan insanlardan
oluşan bir toplum ve millet
olamaz.
Yukarıdaki öğrencinin sözlerinden yararlanarak dil ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?

Aşağıdakilerden hangisinin bu faktörlerden biri olduğu söylenemez?
A) Çalışan anne sayısının artması

din, dil, sanat, edebiyat, folklor

ve eserlerdir.

EK

Farklı özelliklere sahip grupların bir arada sorunsuz yaşamalarını engelleyen en
önemli etkenlerden biri ön yargılar ve ayrımcılıktır. İnsanlar ırk, din, etnik köken,
cinsiyet, dış görünüş vb. özelliklere göre
kişileri gruplara ayırırlar. Çocuklar da
kendilerine benzemeyeni sevmemeyi ve
hatta nefret etmeyi çoğunlukla ebeveynlerinden, diğer yetişkinlerden ve akran
gruplarından öğrenirler.

R
N

Ö

ise eğitim-öğretim, gelenekler,

B) Millî kültürün parçası olduğu

• Kültür, evrensel niteliklere
sahiptir:
Tüm ulusların ortak değer olarak yaşattığı ve önemsediği
davranış ve anlayışlar evrensel
kültürü oluşturur. Örneğin trafik kuralları her ülkede aynıdır.

Notlarım

Verilen bilgilerden yararlanarak ön
yargı ile ilgili;
I. insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz
etkilediği,
II. toplumun zenginliği için gerekli olduğu,
III. oluşmasında farklı etkenlerin rol oynadığı

B) Yılbaşı kutlamaları

gibi sonuçlardan hangisine ulaşılır?

C) Dinî ve millî bayram kutlamaları

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

D) Askere uğurlamaları

sürdürebilir. Aktarma vasıtaları

D) Millet bilincini oluşturduğu

4.

A) Düğün törenleri

nı ve canlılığını ancak bu yolla

gibi, çeşitli kültür taşıyıcı öge

D) Gelişen teknolojinin çalışma hayatını
kolaylaştırması

Aşağıdakilerden hangisini değerlerinden biri olarak sayamayız?

lan bir sosyal mirastır. Varlığı-

A) İnsanlar arasında etkileşimi sağladığı

C) Kadının tam gün dışarıda çalışması

Ülkemizde eskiden kalmış, kuşaktan kuşağa aktarılan, yaptırım gücü olan kültürel
alışkanlık ve değerlerimiz vardır. Gelenek
olarak adlandırılan bu değerlerimiz kültürümüzün bir parçası olup bir arada yaşamamızda da önemli rolü vardır.

Kültür kuşaktan kuşağa aktarı-

C) Toplumsal ayrışmaya neden olduğu

B) Geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi

2.

• Kültür, nesilden nesile
aktarılır:

Tİ
R

1.

3.
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5.

İnsan hem kendini kendisiyle hem de
başkalarıyla birlikte tanımlar. İnsan
aidiyet duyan ve bağlanan bir varlıktır. Ailemize, akrabalarımıza, sosyal
grubumuza, okulumuza hem aidiyet
duyarız hem de onlarla duygusal olarak bağlanırız. Aidiyet duymak, onlarla kader birliği yapmaktır. Kendimizi
onların bir parçası olarak görmektir.
Böylece onların acısı bizimde acımız
hâline gelir.

ÇOCUK OLARAK
HAKLARIMIZ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989
tarihinde kabul edilen Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından

imza atan tüm devletler tarafından resmen kabul edildi ve

• Vergi vermek
• Kanunlara uymak

Buna göre verilen şemada “?” gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Birlikte harekete edilen kişiler ile kader
birliği yapıldığı.

bu devletler bu hakları sağlama yükümlülüğü altına girdiler.
kendi yükümlülüklerindeki 18

C) İnsanın tek başına olamayacağı.

yaşın altında bulunan çocukla-

D) Birlikte olmak için kişisel farklılıkların
önemli olmadığı.

ra sözleşmede yazılı olan bütün

EK

Sözleşmeye taraf olan devletler

B) Kişilerin ön yargılarının insanlar arasındaki ilişkileri etkilediği.

hakları tanımakla yükümlüdür.

Çeşitli hastalıklar ve kazalar sonucunda
insanların çeşitli doku ve organları zarar görebilir. Bu doku ve organların yerine yenilerinin nakledilmesi gerekir. Buna
doku ve organ nakli denir. Her insan bir
gün kendi başına da gelebileceğini düşünerek doku ve organ bağışı konusunda
daha duyarlı olmalıdır.

R
N

6.

Ö

Buna göre, doku ve organ bağışının
toplumda;
I. toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın güçlenmesine
II. insan sağlığının tehlikeye düşmesine
III. toplumsal duyarlılığın azalmasına

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
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• Eğitim hakkı
• Sağlık hakkı

Şemada vatandaşlara ait hem hak hem
de sorumluluk olarak kabul edilen özellik
yazılacaktır.

Gazete köşesinde verilen bu yazıdan
yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılmaz?

cukların hakları sözleşmeye

Notlarım

Sorumluluklarımız

Tİ
R

bul edildi. Bu sözleşmeyle ço-

cuk sayılır.

Haklarımız

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

Gazete Köşesi

14 Eylül 1990 tarihinde ka-

Her insan 18 yaşına kadar ço-

7.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

8.

A) Oy kullanmak

B)  Dilekçe vermek

C) Çalışmak

D)  Seyahat etmek

Ofislerine yeni aldıkları fotokopi makinelerinin bozulduğunu gören; Burçin, Muhammed, Nurgül ve Mert bu sorunun
çözümü için farklı fikirler ileri sürmüşlerdir.
Tüketici derneklerine
başvuralım.
Burçin

Muhammed

Garanti süresi içinde
fotokopi makinesini
iade edelim.

Şikayet dilekçesi yazalım.
Nurgül

Mert

Başka bir mağazadan
yeni bir fotokopi makinesi
alalım.

Fikrini söyleyen kişilerden hangisinin
söylediği, karşılaştığı sorunu hakları
doğrultusunda çözen bir kişinin davranışına örnek olarak gösterilemez?
A) Burçin

B) Nurgül

C) Muhammed D) Mert

ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM
TEST-7

Birey ve Toplum

1.
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Verilen şekilden yararlanarak Aysun
Hanım ile ilgili;

A) Vatan sevgisi

kendi sosyal rolünün veya rol-

B) Ekonomik gelir

lerinin gereğini yapmak zorun-

C) Din birliği

dadır; çünkü toplumdaki çeşitli

D) Tarih birliği

kurum ve kişiler, bu arada top-

nen rolleri yapıp yapamadığı-

4.

R
N

İnsanlar bulundukları gruplardaki statülerine göre farklı rolleri benimser. Örneğin
Fatma Hanım evde anne, iş yerinde müdür, bir dernekte de üye olabilir. Fatma
Hanım’ın bulunduğu yere göre hepsinin
gerektirdiği roller de farklıdır.
Fatma Hanım örneğinden yararlanarak
aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

Ö

2.

hayat içinde yaşayan herkes,

kişilerin kendilerinden bekle-

EK

gibi sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
D) Yalnız I

kümlülükleri de getirir. Sosyal

lumun kendi günlük işleyişi

III. değişimlerin kişinin yaşı ile ilgili olduğu

C) I, II ve III

hak ve yetkiler vermesinin yanı
sıra bazı sorumluluk ve yü-

II. içinde bulunduğu grubun değiştiği,

B) II ve III

Toplumda roller kişilere bazı

Aşağıdakilerden hangisi bu birlikteliği sağlayan değerler arasında sayılamaz?

I. sosyal rolünün değiştiği,

A) I ve II

Roller Kişilere Sorumluluk
Yükler

Tİ
R

Aysun Hanım’ın hayatındaki önemli olayların tarihleri verilmiştir.

Toplumdaki farklı anlayışları ve bölgesel
kültürleri birleştiren, herkesin ortak paydasını oluşturan temel değerler vardır.
Bu değerler o toplumun en kıymetli varlığı olup toplumsal birlikteliğin oluşmasında önemli yeri vardır.

A) Kişilerin sahip olduğu sosyal roller değişmez.
B) Bulundukları gruba göre insanların
sosyal rolleri değişir.
C) Toplumda sınırlı sayıda kişinin sosyal
rolü vardır.
D) Hızla değişen topluma rağmen sosyal
roller sabit kalır.

Bilimsel çalışmalar, bazı ayrımcı tutum ve davranışların
toplumsal süreçlere bağlı
olarak ortaya çıktığını göstermiştir. İnsanlar arasında
farklı kriterlere göre yapılan
ayrımcılığın belirli toplumsal
koşullara göre arttığı ya da
azaldığı tespit edilmiştir.

nı kontrol etmektedir. Sosyal
sistem içinde başarılı olma
ve yükselmenin yolu, kişilerin
kendilerine düşen rolleri iyi
yapmasıdır.

Notlarım

Yukarıda sosyal bilimci olan bir sosyoloğun, yaptığı araştırma sonucunda ulaştığı
görüşleri verilmiştir.

Yalnız verilen bu görüşlerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İnsanların çeşitli özelliklerine göre toplumlarda ayrımcılık yapıldığı
B) İnsanlar arasında yapılan ayrımcılığın
kanunen yasak olduğu
C) Dil, din, mezhep gibi özelliklerin ayrımcılık kriterleri olduğu
D) Ayrımcılığın toplumsal uyuma zarar
verdiği
21
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5.
Topluluk Hâlinde Yaşamanın
Getirdiği Sorumluluklar
İnsanlar, yalnız yaşamanın
getirdiği zorluklar nedeniyle,
topluluk hâlinde bir arada yaşamayı tercih etmişlerdir. İnsan, bazı temel ihtiyaçlarını

Kanunlara uygun davranır.
Başkalarının da haklarını
savunur.
Haklarının ve özgürlüklerinin
sınırını bilir.
Devlete ve diğer bireylere
karşı sorumluluklarını yerine
getirir.

Tİ
R

yüzden belirli bir topluluk içinde yaşamaya devam eder. Her
insanın, toplu hâlde yaşamanın
gereği olarak, toplum içerisinde bazı görev ve sorumlulukları vardır. Sosyal yardımlaşma

Şemada verilen birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vatandaşlık bilincine sahiptir.

A) Teknolojik gelişmelerin birlikte yaşamayı olumsuz etkilediği

B) Toplum kurallarına uyar.

B) Toplumu oluşturan kişilerin bireysel
farklılık gösterdiği

D) Sadece kendi özgürlüklerini düşünür.

C) Devletine bağlıdır.

görev ve sorumluluklar yerine

EK

C) Toplumda farklı kültürlerden insanların
bir arada olduğu

ve dayanışma ortamında bu

D) Birlikte yaşamak için karşılıklı saygı
duymayı

getirilmezse, o toplum sağlıklı bir toplum değildir ve birçok
6.

R
N

Uluslararası spor, sanat ve kültürel
etkinlikler toplumlar arasında
etkileşime yol açmaz.

Notlarım

Doğal afetler, ülkelerin iş birliği ve
dayanışma içinde olmalarına katkı
sağlar.

Kültürlerin birbirlerini tanıması,
anlayış duygusunu güçlendirir.

Ö

Dayanışma ve iş birliği ülkeler
arasındaki sorunların azalmasında
etkili değildir.
Cümlelerden doğru yargı bildirenlerin başına “D”, yanlış yargı bildirenlerin başına
“Y” harfi getirilecektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde doğru bir eşleştirme yapılmıştır?
A)

D
Y

D
Y
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7.

Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

tek başına karşılayamaz. Bu

sorunu da beraberinde getirir.

Günümüzde ulaşım ve iletişim araçlarının
gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli
kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak bir arada yaşadığı bir toplum hâline gelmiştir. Bu durum
farklı özelliklere sahip insan ve grupların
bir arada, uyum içinde yaşayabilmesi için
bir uzlaşma kültürünün yaratılmasını ve
farklılıklara saygı göstermenin öğrenilmesinden sonra gerçekleşmiştir.

B)

D

C)

Y

D)

Ankara, Tunus caddesinde 2010 yılında park ettiği aracına yazılan ceza
tutanağını mahkemeye veren vatandaş, park etme yasağının olmamasına rağmen ceza ödediğini ve bunun
haksız kazanç olduğunu ifade ederek, uzun süren yargılama sürecinden sonra parasını geri almıştır.
Gazete Haberi
Gazete haberinde söz edilen vatandaşın davranışı için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Sorununu vatandaşlık bilinci içerisinde
çözmüştür.
B) Kanunlar çerçevesinde davranış göstermiştir.
C) Başkalarının haklarını korumasında
örnek davranış göstermiştir.

Y

D) Haklarının ihlal edilmesine imkân vermiştir.

D

D

Y

Y

D

Y

GAZETE

Y

D

D

8.

ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM
TEST-8

Birey ve Toplum

Geçmişte sıralarında
öğrenci olarak oturduğum
okulda, şimdi müdürüm.

Suriye’de çıkan ve çok sayıda insanın yaşamını kaybetmesine neden
olan iç savaşın temel nedeni, ülkede
etnik, din ve mezhep birlikteliğinin olmamasıdır.
Gazete Haberi
Gazete haberinde verilen bilgiden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılır?
A) Toplumsal farklılığın ülke gelişimini önlediğine

Okul müdürünün bu söylediklerinden
yararlanarak aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır?

ren, herkesin ortak paydasını
oluşturan değerlere temel değerler denir.

4.

Asırlar boyunca aynı geçmişe

mamız, bizi birbirimize bağlar

Çanakkale savaşı’nda ülkenin dört bir yanından farklı kültürlerden, farklı mezheplerden, farklı etnik yapılardan vatansever
insanlar bir araya gelmiştir. Bu vatanseverlerin hep birlikte mücadele ederek
şehit düştükleri zafer Türk milletinin olmuştur. Bu birliktelikle destan yazılmış ve
Çanakkale’nin geçilmez olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir.

R
N

Ö

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma
örnek olarak gösterilebilir?

ve bölgesel kültürleri birleşti-

C) Ekonomik sıkıntının halk arasında karışıklığa neden olduğuna

C) Müdürün okul yakınında oturduğuna

Sosyal, kültürel ve tarihi bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasında önemli rolü
vardır.

Toplumdaki farklı anlayışları

sahip oluşumuz, aynı inançları

EK

B) Müdürün zaman içinde rolünün değiştiğine

2.

değerler

B) Birlikte yaşamak için farklılıklara saygı
gösterilmediğine

D) Ülkede rüşvet ve yolsuzluğun yaygın
olduğuna

A) Okulun öğrenci sayısının değiştiğine

D) Geçmişte öğrencilerin kullandığı eşyaların bugünde kullanıldığına

Toplumu birleştiren temel

Tİ
R

1.

3.

paylaşmamız, aynı yurtta yaşa-

ve aramızdaki farklılıkları unutturur.
Örneğin vatan, ülkü, bayrak,
bağımsızlık gibi değerler, bir
ülkede yaşayan bütün insanları kuşatan temel değerlerdir.

Notlarım

Yalnız verilen metinden yararlanarak
Çanakkale Zaferi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?

A) Okulların açılmasıyla trafiğin artması

A) Savaşta en çok sivil halkın şehit düştüğüne

B) Maddi durumu zayıf olanlara ekonomik yardım yapılması

B) Farklı ülkelerin Türklere silah yardımında bulunduğuna

C) Cumhuriyet bayramının bütün yurtta
coşkuyla kutlanması

C) Vatan sevgisinin toplumsal birlikteliği
sağladığına

D) Gelen turist sayısının her geçen gün
artması

D) Savaşta ülkemizin askerlerinin sayıca
az olduğuna
23
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5.
İnsan Haklarına Saygı
İnsan hakları bütün insanların
sadece insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır.
Bu haklar doğuştan kazanılmış haklar olup sonradan elde
edilmiş değillerdir.

Paragrafta boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) İnsanlar arası menfaat çatışmalarını
artırdığına

B) Vatandaşlarını göndermemelidir.
C) Arama - kurtarma ekipleri göndermelidir.

Tİ
R

6.

II

R
N

I

Eğitim

III

D) Para yardımında bulunmalıdır.

8.

Askerlik

Yasal olmayan yollardan
haklarını savunan insanlar,
başkalarının haklarını
ihlal edebilmektedir.
Bu durumda ise yeni
haksızlıklara yol açabilirler.
Hukukun üstünlüğü
ilkesinin yerini, güçlünün
güçsüzleri ezdiği ve
haksızlıklara yol açtığı
“kuvvetler ilkesi” alır.

Öğretmenin bahsettiği “hukukun üstünlüğü” ilkesinin bozulmaması için fikirlerini söyleyen öğrencilerden hangisinin
ifadesi doğrudur?
A)

IV

B)

Vergi vermek

Oy kullanmak

Numaralandırılarak verilen görsellerdeki durumlardan hangileri hem hak
hem de sorumluluk olarak değerlendirilebilir?

24

A) Yardım etmelidir.

EK

D) İnsan hayatı için önemli olduğuna

Ö

İnsanların insanca yaşayabilmesi için bu haklara saygı duyulup korunması gerekir.

Bir ülkede meydana gelen; kasırga, sel,
deprem, tsunami gibi doğal felaketlerden
sonra diğer ülkeler felaketin yaşandığı ülkeye ..........

Bu bilgilere göre, doku ve organ bağışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

C) Toplumsal dayanışmanın gereği olduğuna

• İnsanın insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar. Yaşamak, inanmak, özgürlük,
eşitlik, güvenlik vb. haklar.

• Vatandaş ve devletin ortak
sorumluluk ve ödevleri arasında yer alan haklardır. Çevreyi koruma, barışı sağlama
ve dayanışma bu tür haklardandır.

7.

B) Yardımlaşma duygularını güçlendirdiğine

İnsanların sahip oldukları
haklar üç grupta toplanabilir:

• Yaşadığı ülkenin vatandaşı
olmakla sahip olduğu haklar.
Beslenme, eğitim, sağlık, çalışma, seçme ve seçilme gibi
haklar.

Trafik kazası sonucu bazı doku ve organları zarara uğrayan Necla, doku ve organ
bağışları sonucu tekrar eski sağlığına kavuşmuştur.

A) I ve IV

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve IV

C)

D)

Medya kuruluşlarına
başvurulmalıdır.

Yasal süreçler takip
edilmelidir.
Haksızlık yapanı
oturduğumuz yerden
dışlamalıyız.
Haksızlık yapana zor
kullanmalıyız.

Tİ
R
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Neler Öğreneceğiz?
1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel
özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.

Tİ
R

3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.

Ö

R
N

EK

5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki
rolünü açıklar.

ÜNİTE 2: KÜLTÜR VE MİRAS

ETKİNLİK – 1
Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri, cümleyi doğru tamamlayacak şekilde doldurunuz.

Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması, İlk Çağ’ın kapanıp Orta Çağ’ın başlaması, Avrupa’da
feodalite (derebeylik) adı verilen yönetim biçiminin ortaya çıkması ................................... sonuçları arasında yer alır.

2.

Tarihî ................................... birçok milletin hayatında önemli bir  yer tutmuş, Uzak Doğu’dan getirilen ipek ve baharat
Batı’ya ulaştırılmıştır. Aynı zamanda Doğu ve Batı kültürünün etkileşimi gerçekleşmiştir.

3.

622 yılında gerçekleşen ................................... olayı ile Müslümanlar dinlerini daha rahat ve özgürce yaşamaya başlamış, İslam devletinin temellerinin atılmasına olanak sağlamış ve ayrıca İslam dininin daha kolay ve hızlı şekilde yayılmasına olanak sağlamıştır.

4.

...................................den günümüzü kalan en önemli eser Orhun Yazıtlarıdır. Bunlar Türk tarihi ve edebiyatının yazılı
ilk belgeleridir.

5.

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu ................................... dır.

6.

Melikşâh tarafından Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen ................................... kısa zamanda İznik’e kadar bütün Anadolu’yu ele geçirerek 1077 tarihinde Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu.

7.

...................................’nin sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik’ten daha güvenli olan Konya’ya taşınmıştır.

8.

................................... Türkiye Selçuklu mimarisinde merkezinde genelde cami olan medrese, mektep, hamam, darüşşifa, türbe ve imarethanelerin topluca bir arada bulunduğu yapılardan oluşur.

9.

İlk Türk İslam devleti olan Karahanlılar İslamiyet’i  ................................... döneminde kabul etmişlerdir.

R
N

EK

Tİ
R

1.

10. ................................... merkezi Sivas olmak üzere,  Amasya, Tokat, Kayseri, Malatya bölgesinde kurulmuş ve Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli rol oynamıştır. Anadolu’da kurulan ilk beylikler arasında en güçlü ve en geniş sınırlara
sahip olandır.

Ö

11. Halife Harun Reşit zamanında Bizans sınırlarının korunması amacıyla Diyarbakır’dan Tarsus’a kadar uzanan bölgede
................................... kurulmuştur. Türkler bu şehirlere yerleştirilmiştir.
12. ...................................’nın sonucunda, Türklerin Anadolu’ya göçleri artmış ve burada ilk Türk devletleri ve beylikleri
kurulmuştur.
13. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ...................................da alınan kararlar hükümdar tarafından onaylanırsa yürürlüğe girerdi.
14. ................................... kendilerini Arap olmayanlardan üstün görmüşlerdir. Ayrıca bu dönemde halifelik babadan oğula
geçmeye başlamıştır.
15. ................................... Türkler için ayrı şehirler kurarak onların başka milletlerle karışarak savaşçı özelliklerini kaybetmelerine engel olmaya çalışmıştır.
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ETKİNLİK – 2
Aşağıdaki bulmacayı verilen sorulara göre çözünüz.
1

2

4

Tİ
R

3

5

6

7
8

10

9

14

13

12

EK

11

15

16

17

18

Soldan sağa
2.

7.
8.
11.

12.
13.
15.
16.
19.

28

Artuklulardan günümüze kadar ulaşan dünyanın en büyük taş
kemerli köprüsü.
Köktürklerin esaretten kurtulup, bağımsızlıklarını elde ettikleri
destanın adı.
İlk Türk devletlerinde devletin önemli işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı meclisin adı.
Türk İslam devletlerinden günümüze ulaşan mimari eserlerdendir.
Kavimler Göçü sonrasında Avrupa’da ortaya çıkan yönetim
biçimi.
Müslümanların Hz. Muhammed dönemindeki son savunma
savaşıdır.
İslamiyet öncesinde devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiği inancı.
Orta Asya Türk devletlerinde taşlardan mezarların başına dikilen anıtlar.
Köktürklerin kullandıkları alfabenin adı.
Haçlı Seferleri sonucunda Batılıların öğrendiği yenilikler arasında yer alır.

Ö

4.

R
N
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Yukarıdan aşağıya
1.
2.
3.
5.
6.
9.
10.

14.
17.
18.

İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş.
Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı ve buranın kesin bir Türk
yurdu olduğunu ilan eden savaş.
Müslümanların Mekke’den Medine’ye yaptıkları yoluculuğun
adı.
İpek Yolu’nda ticareti yapılan önemli ürünlerden biri.
İslam peygamberinden sonra onun yerine seçimle gelenlere
verilen unvan.
Orta Asya Türk devletlerinden günümüze kadar ulaşan kültürel unsurlardan olan baharın gelişinin kutlandığı bayramdır.
Halife Yezid’in Hz. Ali’nin oğlu, Hz. Hüseyin’in halife olmasını
engellemek için öldürtmesiyle Müslümanlar Sunni ve Şii diye
ikiye ayrılmasına neden olan olaydır.
Orta Asya Türk devletlerinde hakanın ve halkın uymak zorunda oldukları kurallara verilen ad.
Bilinen ilk hükümdarı Teoman olan tarihteki ilk Türk devleti.
İslamiyet öncesi Arabistan’da insanların taptıkları değer.
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TEST-1

Kültür ve Miras

1.

3.

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam Devletleri’nin ileri gelenleri Müslümanların yönetimi için başkanın unvanını
da “halife” olarak belirlediler.
Buna göre İslamiyet’in temel esasları da düşünüldüğünde aşağdakilerden
hangisinin halife seçilecek kişinin görevi olduğu söylenemez?

Mete Han üç yıl boyunca Çinliler ile mücadele etti. Çinliler en sonunda bozkır
bölgelerini Hunlara bırakmak zorunda
kaldı. Ayrıca Hunlara yiyecek, ipek ve yıllık vergi vermeyi de kabul etti.

A) Müslüman halkın güvenliğini sağlamak.

KAZAKİSTAN

MOĞOLİSTAN

ÇİN
AFGANİSTAN

İRAN
PAKİSTAN

Türkler Orta Asya’yı yurt edinmiş bir millet olarak uzun yıllardır bu coğrafyada hayatlarını

B) İslam devletlerini temsil etmek.

devam ettirmişlerdir. Tarih bo-

I. Hunların askerî başarı sonucunda
ekonomik gelir sağladığı,

C) Müslümanlar arasında eşitliği ve adaleti sağlamak.

yunca birçok devlet kurmuş ve

II. Çinlilerin Hunlara ekonomik değeri olmayan ürünlerden verdiği,

D) İslam dini adına yeni kurallar koymak.

birçok savaşa girmişlerdir.

Bu devletler;

III. Hunların hayvancılık faaliyetlerini yapabilecekleri topraklar elde ettiği

EK

Asya Hun Devleti

durumlarından hangileri doğrudur?

Köktürk Devleti

A) I ve II

B) II ve III

Kutluk Devleti (II. Köktürk Dev.)

C) I ve III

D) I, II ve III

R
N

4.

Türklerin Orta Asya’dan
Göç Etme Nedenleri
?
..........

?
..........

?
..........

Ö

2.

RUSYA
FEDERASYONU

Tİ
R

Metinde verilen bilgilerden yararlanarak;

Orta Asya:

?
..........

Şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olmaz?
A) Boylar arasında yaşanan mücadeleler

B) Töre adı verilen yazısız hukuk kurallarının uygulanması
C) Salgın hastalıklar yüzünden hayvanların telef olması
D) Komşu devletlerin baskısı sonunda
bağımsız yaşamak için yeni yurtlar
aranması

Abbasi halifesi Mutasım,
Bağdat yakınlarında
“Samarra” şehrini kurdu.
Samarra şehrine diğer
uluslarla karışmasını
istemediği Türkleri
yerleştirdi. Daha sonra
Türklere Abbasi ülkesinde
çıkan iç isyanları bastırmak
için görev verdi.

Öğrenci, Mutasım’ın Türkleri yeni kurduğu şehire yerleştirmesinin nedeni
olarak aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru olur?

Uygur Devleti

Türkler bu devletler dışında büyüklü küçüklü onlarca devlet
kurmuşlardır. (Avarlar, Kırgızlar, Hazarlar, Bulgarlar, Karluklular, Türgişler, Macarlar,
Peçenekler, Oğuzlar, Kumanlar, Sibirler, Akhunlar…)

Notlarım

A) Türklerin savaşçı özelliklerinin kaybolmasını önlemek.
B) Türklerden düzenli vergi toplamak.
C) Halifelik makamını Türklere devretmek.
D) Türklerin Emevi devletini yeniden kurmalarının önüne geçmek.
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5.

Eski Türklerdeki Gök
Tanrı inanışı ile İslam dini
arasında ortak noktalar
fazladır. Bu ortak noktalar
Türklerin İslamiyet’i
benimsemesinde etkili
olmuştur.

Köktürk Devleti:

7.

Bu bilgilerden vakıf arazilerinin gelirleri ile ilgili olarak;

Öğrenci verdiği bilgiyi desteklemek
için aşağıdakilerden hangisini bu ortak noktlar arasında söyleyemez?

I. halka hizmet amacıyla kurulan kurumların giderlerinin karşılanması,

Tİ
R

Sosyal yapı, devlet teşkilatı ve
inanç sistemi ile uzun yıllar diğer Türk devletlerine model ol-

A) Tek tanrı inancının bulunmasını

muştur.

B) Ahiret inancının yer almasını

Uygur Devleti:

C) Hac ve kurban ibadetlerinin benzer olmasını

II. bilimsel kurumlarının ihtiyaçlarının
karşılanması için harcandığı,

III. bazı sosyal kuruluşların faaliyetlerinde kullanıldığı

gibi sonuçlardan hangileri söylenebilir?

EK

D) Ölen asker mezarları başına öldürdükleri düşman kadar balbal taşı dikmelerini

Yerleşik hayata geçen ilk Türk
devletidir. Şehir ve kasabalar

Türkiye Selçuklu Devleti’nde devlet topraklarının bir kısmı da “Vakıf Arazisi” olarak ayrılmıştır. Cami, medrese, şifahane,
kervansaray, imarethane gibi yerlerin giderleri bu topraklardan elde edilen gelirlerle karşılanmaktaydı.

6.

kurarak ilk Türk mimari eser-

R
N

leri ortaya koymuşlardır. Tarım

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) Yalnız II

ve ticaret ile uğraşmışlardır.
Notlarım

Ö

Anadolu’nun fethini sağlamak ve Türk
yurdu olmasını sağlamak için kurulmuştur. Erzincan ve Sivas çevresinde hüküm
sürmüş olup Gürcülere ve Rumlara karşı
başarılı mücadelelerde bulunmuşlardır.
Cami ve hastanenin bir alanda bulunduğu Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası günümüzde UNESCO tarafından dünya mirası
listesinde yer almaktadır.

İpek Yolu, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir
ticaret yolu olmasının yanında, uzun yıllar
boyunca bölgede yaşayan kültürlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan bir köprü görevi de görmüştür.
Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki
sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Devletlere ekonomik gelir sağladığı

Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden
hangisi ile ilgilidir?

B) İnsanların birbirlerinden ayrışmasına
neden olduğu

A) Mengücekler

C) Toplumlar arası ilişkilerin gelişmesine
katkı sağladığı

B) Türkiye Selçuklu Devleti
C) Karesioğulları Beyliği
D) Gazneliler Devleti
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8.

D) Farklı kültürlere sahip insanlar arasında etkileşime neden olduğu

