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1. İsmim Menekşe, ulusal bir televizyon 

kanalında muhabir olarak çalışıyorum. Aynı 

zamanda bir üniversitede Radyo-Televizyon 

bölümünde doktora öğrencisiyim. Üniversite 

öğrencisi bir kardeşim var. Onunla aynı evde 

kalıyoruz. Kardeşimin okul ihtiyaçlarının 

giderilmesine yardımcı oluyorum. 

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi 

Menekşe Hanım’ın üstlendiği rollerden biri 

değildir? 

A) Kardeş olmak      B) Anne olmak 

C) Öğrenci olmak    D) Haberci olmak 

 

 

 

 

2. Doğduğumuz andan itibaren çeşitli rollere 

sahip oluruz. Bu rollerden bazıları doğuştan 

gelen ve biyolojik özelliklerimize göre 

belirlenirken bazıları da zaman içerisinde yer 

aldığımız grup ve kurumlarda sonradan 

kazanılır. 

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik 

özelliklerimizden kaynaklanan roller 

arasında yer alır? 

A) Torun            

B) Arkadaş 

C) Mühendis     

D) Okul Müdürü 

 

 

 

 

3. İbrahim Bey 1980 yılında Kayseri’de 

doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de 

tamamlamıştır. Üniversitede Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği bölümünü okumuştur. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sosyal 

Bilgiler Öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 

Evli ve üç çocuk babasıdır. 

İbrahim Bey hakkında verilen bilgilerden 

yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) İbrahim Bey çok iyi bir babadır. 

B) İbrahim Bey mesleğini çok sevmektedir. 

C) Zaman içerisinde farklı roller üstlenmiştir. 

D) Üstlendiği roller gereği sorumluluklarını 

yerine getirmiştir. 

 

4. İnsanlar, hayatları boyunca içinde 

bulundukları gruplara göre çeşitli roller 

üstlenirler. Hatta aynı anda birden fazla rol de 

üstlenebilirler. Bireylerin toplum içindeki rolleri 

zaman ve mekana göre değişebilir. 

Aşağıdakilerden hangisi sosyal rollerin 

değişimine örnek verilemez? 

A) Öğretmen Ali Bey’in müdür olarak başka bir 

okulda göreve başlaması 

B) Hukuk Fakültesini bitiren Fatma’nın 

avukatlık yapmaya başlaması 

C) Futbolcu Sergen’in başka bir takımda teknik 

direktör olması 

D) Bir çocuğu olan Emel Hanım’ın ikinci 

çocuğunun olması 

 

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal 

rollerin zaman ve mekana göre değişimine 

örnek değildir? 

A) Ali’yi annesi oğlum diye severken, yirmi 

yaşında paşam diye sevmesi 

B) Cem Bey’in, işe otobüsle giderken yolcu, 

markete girince müşteri olması 

C) Ahmet’in on yaşındayken öğrenci, yirmi 

yaşında ise asker olması 

D) Sultan Hanım’ın okulda öğretmenken, evde 

anne olması 

 

 

 

 

6. Emekli öğretmen Hasan Bey, pazar sabahı 

torunlarıyla birlikte kahvaltı yaptıktan sonra 

kendi yazdığı çocuk öyküleri kitabından bir 

öyküyü sesli olarak okudu. Torunları, Hasan 

Bey’in öyküsünü heyecanlı bir şekilde 

dinlediler. Daha sonra Hasan Bey torunlarını 

oyun parkına götürdü. Çocuklar oyun 

oynadılar. Eve geri dönerken Hasan Bey, 

torunlarına mahalle bakkalından dondurma 

aldı. Çocuklar mutlu bir şekilde eve döndüler. 

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi 

Hasan Bey’in üstlendiği rollerden biri 

değildir? 

A) Dede olmak       B) Müşteri olmak 

C) Sürücü olmak     D) Yazar olmak 
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7. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz 

içerisinde yer alan geleneksel Türk spor 

dallarından birisi değildir? 

A) Güreş         B) Atlı okçuluk 

C) Beyzbol      D) Cirit atma 

 

8. Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan 

gelişmelerin etkisiyle toplumlar arası etkileşim 

artmıştır. Bu gelişmenin etkilediği alanlardan 

birisi de mutfak kültürüdür. Beslenme 

kültürümüzde daha önce olmayan 

dondurulmuş hazır yemekler, sandviç, pizza, 

hazır makarna vb. yiyeceklerin tüketimi 

artmıştır. 

Buna göre değişen beslenme alışkanlıkları, 

öncelikle aşağıdakilerden hangisini 

olumsuz etkiler? 

A) Giyim-kuşamı     B) Sağlığı 

C) Edebiyatı            D) Sanat anlayışını 

 

 

9.  

 
Yukarıdaki görseller kültür ögelerinin 

hangisiyle ilgilidir? 

A) Halk oyunları      B) Mimari 

C) Gelenek              D) Dil 

 

 

10. Toplumlar gelişmek için başka toplumları 

örnek alabilirler fakat birebir taklit etmek 

toplumların milli benliklerinin kaybolup yok 

olmasına neden olur. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan 

dolayı Türk Kültürünü olumsuz 

etkilemektedir? 

A) Cadılar Bayramı kutlamalarına katılmak 

B) Okullar arası türkü yarışmasına katılmak 

C) Ramazan Bayramında aile büyüklerini 

ziyaret etmek 

D) Okulda pazartesi ve cuma günleri, 

törenlerde İstiklal Marşını okumak 

 

11. Tarih, toplumların başından geçen olayları, 

zaman ve yer göstererek anlatan; bunların 

sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan 

ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür 

unsuru olarak tarih fertler için olduğu kadar 

milletler için de önemlidir. Tarih yeni nesillerde 

millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve 

beraberliğin sağlanmasında rol oynar. 

Bu bilgilere göre tarih bilimi için; 

I. Toplumlara mili bilinç aşılar. 

II. Geçmişte yaşanan olayları konu edinir. 

III. Toplumsal beraberliğin oluşumuna katkı 

sağlar. 

yargılarından hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız I     B) I ve II 

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

 

 

 

12. Bir gün adamın biri, Nasreddin Hoca'ya bir 

mektup getirmiş. Mektup Frengistan 

diyarından gelmiş ve Frenkçe yazılıymış. Hoca 

mektubu almış, evirmiş çevirmiş, bakmış. 

Sonra adama: 

-Ben bunu okuyamam, demiş. Adam bunu 

duyunca kaşlarını çatmış: 

-Yahu bir de hoca olacaksın, benden 

utanmıyorsan başındaki kavuktan utan, demiş. 

Hoca bunu duyunca, kavuğu başından 

çıkarmış, adamın başına geçirmiş: 

-Marifet kavuktaysa, al sen oku, demiş. 

Bu fıkrada Nasreddin Hoca’ya yapılan 

davranış aşağıdakilerden hangisiyle 

açıklanabilir? 

A) Empati                 B) Sempati 

C) Sorumluluk          D) Ön yargı 

 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ön yargılı 

davranışları önlemeye yönelik durumlardan 

birisidir? 

A) Empati kurabilmek 

B) Bireysel davranmak 

C) Dış görünüşe göre davranmak 

D) Kendi fikirlerimizi karşımızdakine 

kabullendirmek 
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14. Ben Mehmet, Erciyes Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü üçüncü 

sınıf öğrencisiyim. Toplum tarafından erkek 

hemşirelere “Hemşir” dense de bu konu hala 

tartışılmaktadır. Sınıfımızda erkek öğrencilerin 

sayısı az, öğrencilerin büyük çoğunluğu kız. 

Benim hemşirelik bölümü öğrencisi olduğumu 

öğrenen bazı kişiler hayretle karşılıyorlar. 

Onlara şaka yapıp yapmadığımı soruyorlar. 

Bu örnek olayda aşağıdakilerden hangisine 

yönelik oluşan ön yargı ve kalıp yargıya 

değinilmiştir? 

A) Farklı inançlara 

B) Farklı cinsiyetlere 

C) Farklı etnik gruplara 

D) Farklı ekonomik gruplara 

 

 

 

15. “Her milletin kendine özgü gelenekleri, 

kendine özgü âdetleri, kendine göre millî 

özellikleri vardır. Hiçbir millet, aynen diğer bir 

milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir 

millet, ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir, ne 

kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun sonucu 

şüphesiz ki acıdır.” 

Atatürk'ün yukarıda verilen sözünden 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Milli kimliğin korunması önemlidir. 

B) Milletler birbirinden etkilenmemelidir. 

C) Her milletin kendine özgü milli özellikleri 

vardır. 

D) Başka milletleri aynen taklit eden milletler 

yok olup gider. 

 

 

 

16. Ön yargı, “Bir kimse veya bir şeyle ilgili 

olarak belirli şart, olay ve görüntülere 

dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya 

olumsuz yargı, peşin yargıdır.” 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden 

hangisi ön yargı içerir? 

A) Mustafa, matematik dersine geç kaldı. 

B) Baki, Türkçe dersinden kesin zayıf alır. 

C) Songül, ayın kitap kurdu seçildi. 

D) Zehra, bugün çok neşeli. 

 

 

17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi 

dayanışmanın önemini anlatmaktadır? 

A) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. 

B) Demir nemden, insan gamdan çürür. 

C) Dost başa, düşman ayağa bakar. 

D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

 

18. Osmanlı Devlet’inde uzun yıllar boyunca 

insanlar dilleri, dinleri, ırkları ve kültürleri farklı 

olsa da birlikte huzur ve refah içerisinde 

yaşayabilmişlerdir. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 

hangisinin toplumsal birlikteliği artırdığı 

söylenemez? 

A) Dini hoşgörü         B) Adil yönetim 

C) Toplumsal saygı    D) Irk ve millet ayrımı 

 

19. (.......) Sanatı suya resim yapma olarak da 

bilinen en eski Türk kağıt süsleme 

sanatlarından birisidir. (......) Sanatı, 

yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız 

değişimlerle birbirleriyle kucaklaşması, 

kaynaşması, dans etmesidir.  

Verilen metinde anlatılan geleneksel el 

sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ebru         B) Tezhip 

C) Çinicilik    D) Dokumacılık 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal 

yardımlaşma ve dayanışmanın 

faydalarından biri değildir? 

A) Toplumsal barışa katkı sağlar. 

B) Kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir. 

C) Fakir ile zengin arasındaki gelir farkı artar. 

D) İnsanlar arasında birlik ve beraberlik 

güçlenir 

 

 

21. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen 

olayları yer ve zaman göstererek anlatan, bu 

olaylar arasındaki ilişkileri, olayların 

nedenlerini ve sonuçlarını, karşılıklı 

etkilenmeleri inceleyen bilim dalıdır. 

Tanımı verilen kültür ögesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Tarih         B) Coğrafya 

C) Felsefe      D) Dil 
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22. 

 
Yukarıdaki görseller kültür ögelerinin 

hangisiyle ilgilidir? 

A) Dil             B) Halk oyunları 

C) Mimari      D) Mutfak kültürü 

 

 

23. Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, 

öğretmenleri ve okul idaresiyle iş birliği 

yaparak okulda kermes düzenlediler. Kermese 

katkı sağlamak için aileler adeta birbiriyle 

yarışıyordu. Kermesten elde edilen gelir şehit 

ve gazilerimizin yararına harcanacaktı. 

Öğrencilerin kermesten elde ettikleri geliri 

şehit ve gazi yakınlarına ulaştırmak için 

öncelikle hangi sivil toplum kuruluşuyla iş 

birliği yapması uygun olur? 

A) Mehmetçik Vakfıyla 

B) Tema Vakfıyla 

C) Yeşilay ile 

D) Kızılay ile 

 

 

24. Adım Ali Yılmaz, Almanya’nın Berlin 

kentinde ekmek fırını işletiyorum. On iki işçi 

çalıştırıyorum. İşçilerimin evlerinin günlük 

ekmek ihtiyaçlarını herhangi bir ücret almadan 

karşılıyorum. Ayrıca “askıda ekmek” 

uygulaması da yapıyoruz. İhtiyaç sahibi olanlar 

askıda ekmek uygulamamızdan faydalanarak 

ekmek ihtiyaçlarını gideriyorlar. Alman 

işçilerim de var. Onlar “askıda ekmek” 

uygulaması ve çalışanlarımıza ücretsiz ekmek 

vermemizi hayretle karşılıyorlar ve “neden 

ücret almıyorsun?” diye soruyorlar. 

Verilen metinde aşağıdaki değerlerimizden 

hangisi ön plana çıkarılmıştır? 

A) Konukseverlik    B) Alçak gönüllülük  

C) Sorumluluk        D) Yardımseverlik 

 

25. Aşağıda Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Merkezi (CİMER) başvuru ekranı verilmiştir. 

 
 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) 

başvuru işlemi için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Yalnızca şikayet işlemlerinde kullanılır. 

B) T.C. Kimlik numarasının girilmesi gerekir. 

C) E-Devlet uygulamasıyla başvuru yapılabilir. 

D) Daha önce yapılan başvurular 

sorgulanabilir. 

 

 

 

 

26. Bizim evimiz ile okulumuzun arasında 

sanayi bölgesine giden işlek bir yol var. 

Okula giderken o yolda karşıdan karşıya 

geçmemiz gerekiyordu. Trafik ışığı veya 

üst geçit yoktu. Okula gidip gelirken kaza 

olmasından çok korkuyorduk. Okul 

müdürümüz ve bazı veliler belediye ile 

görüşerek durumu yazılı olarak belediyeye 

beyan ettiler. Belediye yetkilileri okulumuza 

gelerek inceleme yaptılar ve kısa sürede sanayi 

yolu üzerine bir üst geçit yaptılar. Hatta üst 

geçidi kullanacak engelli vatandaşları 

düşünerek asansör bile koydular. 

Buna göre okul müdürü ve velilerin sorunu 

çözmede aşağıdakilerden hangisini 

kullandıkları söylenebilir? 

A) Yerleşme ve seyahat hakkı 

B) Seçme ve seçilme hakkı 

C) Bilgi edinme hakkı 

D) Dilekçe hakkı 
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27. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak 

insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine 

dayanarak karar vermesi durumuna özgürlük 

veya hürriyet denir. 

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi 

özgürlük olarak değerlendirilemez? 

A) Bir kişinin stadyuma giderek futbol maçı 

izlemesi 

B) Bir kişinin işinden dolayı şehirlerarası 

seyahat etmesi 

C) Bir kişinin apartmanda çok yüksek sesli 

müzik dinlemesi 

D) Bir kişinin beğendiği bir şehirden ev alarak 

oraya yerleşmesi 

 

28. Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını 

veya kendi yetki alanına giren herhangi bir 

olayın sonuçlarını üstlenmesi demektir. Eğitim 

aldığımız okulda öğrenci olarak birtakım 

sorumluluklarımız vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi öğrenci olarak 

okul içindeki sorumluluklarımızdan birisi 

değildir? 

A) Yabancı kişilerin okula giriş çıkışını 

engellemek 

B) Sınıflarımızı ve koridorları temiz tutmak 

C) Derslere zamanında girip çıkmak 

D) Dersleri dikkatli dinlemek 

 

29. Oktay Bey, elektronik mağazasından aldığı 

tabletin bozuk olduğunu fark etti. Alışveriş 

yaptığı mağazaya giderek ürünün faturası ile 

birlikte yazılı bir belgeyle sorununun 

çözülmesi için başvuruda bulundu. 

Yukarıda anlatılan duruma göre Oktay Bey 

hangi vatandaşlık hakkını kullanmıştır? 

A) Eğitim hakkı    B) Dilekçe hakkı 

C) Sağlık hakkı     D) Bilgi edinme hakkı 

 

 

30. Haklarımızın haksız bir şekilde 

kısıtlandığı ve ihlal edildiği durumlarda 

aşağıdakilerden hangisini yaparsak sorunu 

demokratik olarak çözmüş oluruz? 

A) Şiddete başvurursak 

B) Sorunu görmezden gelirsek 

C) Aynı şekilde karşılık verirsek 

D) İlgili yerlere dilekçe ile başvuru yaparsak 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi hak arama veya 

sorun çözme yöntemine örnek 

gösterilemez? 

A) İlgili kurumlara yazılı olarak başvuru 

yapmak 

B) Haksızlığa uğradığımızda yargı yoluna 

başvurmak 

C) Sorunun daha hızlı çözülmesi için ilgilileri 

tehdit etmek 

D) Sorunlarımızın çözümünde kanunlara 

uygun davranmak 

 

 

 

32. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel 

okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren 

kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda 

işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı 

gıdalarda “Okul Gıdası” logosu yer alacak. 

Buralarda satılacak hazır ambalajlı gıdalar, Türk 

Gıda Kodeksi’ne de uygun olacak. Eğitim 

kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve 

içeceklerde “Okul Gıdası” logosu 

bulunamayacak. Bakanlıklar tarafından 

okullara dağıtımı yapılan 

okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz 

ürünlerde de logo kullanılacak. 

Buna göre “Okul Gıdası” logosu uygulaması 

öncelikle hangi hakkı güvence altına 

almaktadır? 

A) Barınma hakkı 

B) Sağlıklı beslenme hakkı 

C) Eğitim ve öğrenim hakkı 

D) Kişi dokunulmuzlığı hakkı 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B A C D A C C B B A D 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

D A B B B D D A C A B 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

A D A D C A B D C B  

 

İl ÖDM sorularından derlenmiştir… 
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