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6. Sınıf
Sosyal Bilgiler

DEĞİŞEN ROLLERİM – KÜLTÜRÜMÜZLE YAŞIYOR VE GELİŞİYORUZ

1. Toplum içinde birlik ve beraberlik sağlandığı zaman 
birçok sorun daha rahat çözüme kavuşturulabilir. Bu 
durum insanları birbirine yakınlaştırır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	ögelerden	hangisinin	insan-
ları	birbirine	yakınlaştırdığı	söylenemez?

A) Öfke  B) Saygı
C) Sevgi  D) Hoşgörü

2. 6. sınıfa giden Barış, okul basketbol takımında oyun-
cudur. Takımın antrenörü Barış'ın babasıdır. Barış, 
bir gün antrenman sırasında antrenöre seslenirken 
yanlışlıkla "koç" yerine "baba" demiştir.

 Buna	göre	Barış	ile	ilgili,

 
Aynı grup içinde birden çok rolü bulun-
maktadır.

Rol karmaşası yaşamıştır.

Rolünün gerektirdiği sorumlulukları yeri-
ne getirmemiştir.

I.

II.

III.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

3. 
Ben, Çağrı Bey Ortaokulunun 6 - A 
sınıfında öğrenciyim. Okulumda ida-
reciler, öğretmenler ve öğrenciler bir-
birleriyle uyumlu bir şekilde çalışma-
larını sürdürmektedir. Okulum birçok 
sosyal ve kültürel etkinlikle bize farklı 

imkânlar sunmaktadır. Okulumda 
toplam 524 öğrenci bulunmaktadır.

Özgür

	 Özgür'ün	verdiği	bilgilerde	aşağıdakilerden	han-
gisine	değindiği	söylenemez?

A) Üyesi olduğu bir gruba
B) Okulunda bulunan kişilerin üstlendikleri rollere
C) Eğitim almak için gittiği kuruma
D) Toplumda üstlendiği sorumluluklara

4. 
Ortaokul 6. sınıfa giden Halil, sosyal bilgiler 
dersinde "Rollerimiz" konusuna örnek olarak 
şu bilgileri vermiştir: 
"Ailemde erkek kardeş, okulda öğrenci, baba-
annemin yanında torun rolündeyim."

	 Halil'in	 bu	 sözlerinden	 yola	 çıkılarak	 rollerimiz	
hakkında	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?	

A) Rollerimizin tümü doğduğumuz anda belirlenmiş-
tir.

B) Rollerimiz kişi, mekân ve zamana göre değişiklik 
gösterebilmektedir.

C) Rollerimiz sayesinde toplumsal alanda ayrıcalık 
elde edebiliriz.

D) Rollerimizi belirleyen en önemli unsur akrabalık 
ilişkilerimizdir.

5. 
Grupların üye sayısı zaman içinde 
değişebilir.

Beren

Bireyler aynı anda birden çok gru-
bun üyesi olabilir.

Kemal

Grup üyelerinin bulunduğu grup-
tan ayrılma hakkı yoktur.

Yasemin

	 Yukarıdaki	öğrencilerden	hangilerinin	verdiği	bil-
giler	doğrudur?

A) Yalnız Beren
B) Yalnız Yasemin
C) Beren ve Kemal 
D) Beren, Kemal ve Yasemin
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6.	 Aşağıdaki	 öğrencilerden	 hangisi	 kültür	 ile	 ilgili	
yanlış	bir	bilgi	vermiştir?

A) 

Kültür insanları birbirine yakın-
laştırır.

B) 

Her toplumun kendine has kül-
türü vardır.

C) 

Kültürel değerler nesilden nesi-
le aktarılamaz.

D) 

Kültür bir topluma ait ortak de-
ğerleri içerir.

7. 
Asırlar önce renkler kâğıdın ardına düşmüş, 
birlikte İpek Yolu’ndan geçip Anadolu’ya “ebri” 
ismiyle gelmiş, çok eski bir Türk sanatıdır 
ebru. Kitap kapaklarına renk olmuş, zamanla 
yeni tekniklerle kendi özgünlüğünü bulmuş, 
yaşamın ve geleneksel kültürün bütünleyici 
bir parçasıdır. Ebru sanatı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın girişimleriyle 2014 yılında 
UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü) belirlediği “Somut Olmayan 
Kültürel Miraslar” arasında yer almıştır. Ebru 
sanatı, kurslar ve atölye çalışmaları ile destek-
lenmektedir. Korunması, tanıtılması ve gelecek 
nesillere aktarılması için yerel, ulusal ve ulusla-
rarası çalışmalar yürütülmektedir.

	 Verilen	bilgilere	bakılarak,

 I. Türk kültürünün süreklilik gösteren bir değere sa-
hip olduğu,

 II. kültürümüze ait bir değerin korunması için çalış-
malar yapıldığı,

 III. ebrunun Türk sanatının en bilinen ögesi olduğu

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?

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

8. 
İlkokula başlayacak olan Mert'e babası, öğren-
ci olduğunda bazı haklara sahip olacağından 
bahsetmiştir.

	 Buna	göre	Mert'in	öğrenci	olduğunda	kazanacağı	
haklar	 arasında	 aşağıdakilerden	 hangisi	 yer	 al-
maz?

A) Okul kütüphanesinden yararlanma hakkı
B) Öğrenci kulüplerine üye olabilme hakkı
C) Toplu taşıma araçlarında indirimli seyahat etme 

hakkı
D) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı  

9. Mustafa Kemal Atatürk, sosyal bilimlerin gelişmesi 
için kurdurduğu kurumların çalışmalarını yakından ta-
kip etmiştir. Türk tarihi, Türk dili ve edebiyatına önem 
vermiştir. Bu alanda kongre, toplantı ve çalışmalar 
yapılmasına öncülük etmiş ve bazen çalışmalarına  
bizzat katılmıştır.

	 Verilen	bilgilere	dayanılarak	Atatürk'ün	aşağıda-
kilerden	hangisine	önem	verdiği	söylenebilir?

A) Cumhuriyet yönetimi
B) Uluslararası ilişkiler
C) Dünya barışı
D) Millî kültür

10. Kendimize veya başkasına zarar vermeye başla-
dığımız anda haklarımızın kullanımı kısıtlanır. Ör-
neğin; bir otomobil sahibinin istediği gibi seyahat 
etme hakkı vardır. Ancak bu seyahat sırasında 
hız limitini aşmasına izin verilmez.

	 Bu	parçada	anlatılan	durum	aşağıdakilerden	han-
gisine	kanıt	gösterilebilir?

A) Bireylerin haklarının sınırsız olmadığına
B) Her bireyin eşit haklara sahip olarak dünyaya gel-

diğine
C) Hakların belirlenmesi ve korunmasından devletin 

sorumlu olduğuna
D) Başkalarının haklarını ihlal eden bireylere devlet 

tarafından yaptırım uygulandığına
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6. Sınıf
Sosyal Bilgiler

1. 
İnsanlar din, dil, ırk, cinsiyet, ekonomik durum 
ayrımı olmaksızın tüm haklardan eşit bir şekil-
de yararlanırlar.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 duruma	 zarar	 veren	
bir	ögedir?

A) Ön yargı  B) Anlayış
C) Saygı  D) Eşitlik

2. 
Bazen ne kadar okusak da, geniş çaplı düşün-
sek de karşıt düşünceleri, fikirleri anlayama-
yız. Bizzat tanıdığımız kişilerin yaşadıklarını, 
düşüncelerini dinlemek onları anlamamızı ko-
laylaştırır.  Bunun için ön yargı beslediğimiz 
kişilerle tanışmak ve bu çevrelere girmek ön 
yargıları azaltmanın en iyi yoludur.

	 Verilen	 bilgilerde	 ön	 yargıların	 giderilmesi	 için	
aşağıdakilerden	 hangisinin	 gerekliliğinden	 söz	
edilmiştir?

A) Yüz yüze iletişim B) Sosyal medya
C) Eğitim  D) Millî kültür

3. Ön yargı belirli özellikleri veya inançları olan her bi-
reyi çok geniş bir fırça ile boyar ve bu hayattaki her 
insanın ayrı bir renk olduğunu görmezden gelir.

 Aşağıdakilerden	hangisinin	insanlarda	ön	yargıyı	
oluşturan	unsurlardan	biri	olduğu	söylenemez?

A) Siyasi görüş
B) Hoşgörülü yaklaşım
C) Irkçılık
D) Cinsiyet ayrımı

4. 
En iyi kişi kendinden çok, ait 

olduğu sosyal toplumu düşünen, 
onun varlığının ve mutluluğunun 

korunmasına kendini adayan 
insandır.

	 Atatürk,	 bu	 sözlerinde	 aşağıdakilerden	 hangisi-
nin	önemini	vurgulamıştır?

A) İletişim kurmanın
B) Ekonomik çıkarları korumanın
C) Dayanışma ve iş birliğinin
D) Kişisel çıkarlara göre hareket etmenin

5. 

Günümüzde aile, komşuluk, arkadaşlık ve 
akrabalık gibi değerlere verilen önem gittik-
çe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki 
etkileşimin ve iletişimin özellikle de duy-
gusal bağın azalmasına yol açmaktadır. 
Birbirini tanımayan, empati kuramayan, 
farklılıklara saygı duymayan bireylerde 
başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. 
Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı 
olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten 
insanlara karşı olmaktadır.

	 Buna	göre,

 I. İnsanlar arasındaki iletişim azaldıkça toplumda 
ön yargı artmaktadır.

 II. Toplumda ön yargı fazlalaştıkça maddi sorunlar 
da artmaktadır.

 III. Birbirini anlamayan insanlar arasında ön yargı 
oluşmaktadır.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

02
ÖN YARGILARI KIRIYORUM – BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ



026. Sınıf / Sosyal Bilgiler

6. 
Öğretmenimiz ön yargıların sebepleri-
nin araştırmamızı ve bulduğumuz ne-
denleri defterimize yazmamızı istedi.

	 Buna	 göre	 Gökhan’ın	 defterine	 aşağıdakilerden	
hangisini	yazması	beklenmez?

A) Empati kurmamak
B) Kültür farklılığı
C) Birlik ve beraberlik
D) Farklılıklara saygılı olmamak

7. Ayça ve ailesi komşu şehirde meydana gelen selden 
zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek bir banka-
da açılan yardım hesabına para yatırmıştır.

	 Ayça	 ve	 ailesinin	 bu	 davranışı	 aşağıdakilerden	
hangisine	örnek	gösterilebilir?

A) Ülkeler arası dayanışmaya
B) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya
C) Bireysel ihtiyaçları karşılamaya
D) Sorunlara karşı duyarsız kalmaya

8. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma maddi yardımlar-
la yapılabileceği gibi manevi destekle de yapılabilir.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	duruma	örnek	göste-
rilebilir?

A) Kullanmadığımız kitapları okuldaki bir arkadaşı-
mıza vermemiz

B) Yiyecek alacak parası olmayan bir evsize yemek 
almamız

C) Kimsesiz çocuklar için kıyafet toplama kampan-
yası yapılması

D) Komşumuzun kötü bir gününde onun yanında ol-
mamız

9. 
Üstünde eski ve yırtık elbiseler olan bir çocuk, 
aracına binen bir kadının camına tıklayarak camı 
açmasını ister. Kadın, gencin hâlini görünce para 
istediğini düşünerek ona bozuk para uzatır. As-
lında genç adam, kadına az önce düşürdüğü 
cüzdanını vermeye çalışmaktadır.

	 Kadının	gence	karşı	tutumu	aşağıdakilerden	han-
gisiyle	ifade	edilebilir?

A) Irkçılık  B) Eşitlik
C) Ön yargı  D) Dayanışma

10. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydan-
lara, cami ve çeşme yanlarına yardımlaşma 
amaçlı taşlar konulurdu. Yardım etmek iste-
yenler bu taşların üstüne para bırakırdı. Böyle-
ce derdini kimseye anlatamayan ihtiyaç sahibi 
kişiler gecenin geç saatlerini bekler, kimseye 
görünmeden ihtiyacı kadar olan parayı alırdı. 
Merhametin simgesi olan bu taşlardan bazıları 
günümüze kadar gelmiştir.

	 Sözü	edilen	bu	durumun,

 I. toplumsal dayanışmanın artması,
 II. ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması,
 III. toplumdaki tüm sorunların sona ermesi

	 sonuçlarından	hangilerine	yol	açtığı	söylenebilir?

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

11. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

? ? ?

	 Bu	şemada	“?” ile	gösterilen	yerlere	aşağıdakiler-
den	hangisi	getirilemez?

A) Fikir ayrılıklarına yol açar.
B) İnsanlarla iletişimimizi arttırır.
C) Bir arada yaşamamızı sağlar.
D) Toplumsal huzuru sağlar.
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