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25. Tuğba’nın gönderisine cevap verenler içerisinde tüketici haklarına uygun olmayan ve başka insanları da mağ-
dur edecek cevabı kim vermiştir?

A) Merve B) Sibel C) Alptekin D)  Ahmet

26. Merve’nin bahsettiği tüketici koruma kanununda aşağıdaki haklardan hangisi yoktur?

A) Ayıplı ürünü iade etmek
B) Ayıplı ürünü misliyle değiştirmek
C) Ayıplı ürünü ücretsiz olarak tamir ettirmek
D) Ayıplı ürünü sosyal medyadan başka birisine satmak

27. Kültürümüzü oluşturan önemli unsurlardan birisi de mimari eserlerdir. Bir grup öğrenci yukarıdaki haritada gösterilen 
illerimizdeki tarihi eserleri incelemek amacıyla gezi düzenlemişlerdir.

Öğrencilerin incelediği hangi mimari eser Türk kültürüne ait değildir?

A) Çobandede Köprüsü (Erzurum) B) Efes Antik Kenti (İzmir)
C) Gevher Nesibe Tıp Medresesi (Kayseri) D) Ulu Camii (Bursa)

28. Öğrencilerin incelediği eserler dikkate alınırsa aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkler sağlık alanında çalışma yapmışlardır.
B) Türk mimarisinde İslam dininin etkileri vardır. 
C) Türkler Anadolu’da antik tiyatro sahneleri yapmışlardır.
D) Türkler  Anadolu’da ulaşımı  geliştirmeye çalışmışlardır.

8. ve 9. soruları aşağıdaki haritaya göre çözünüz

24. Tuğba’nın karşılaştığı sorunla ilgili yaşadığı bir tecrübesi olan kişi hangisidir?

A) Merve B) Sibel C) Alptekin D)  Ahmet
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30. Doğduğumuz andan itibaren çeşitli rollere sahip oluruz.
Bu rollerden bazıları doğuştan gelen ve biyolojik özellikle-
rimize 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

Ömer Bey hakkında verilen bilgilerden yola çıkarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ömer Bey çok iyi bir babadır.
B) Ömer Bey mesleğini çok sevmektedir.
C) Zaman içerisinde farklı roller üstlenmiştir.
D) Üstlendiği roller gereği sorumluluklarını yerine getir-

miştir.

Ömer Bey 1980 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk ve 
orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Üniversite-
de sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünü okumuştur.
Üniversiteden mezun olduktan sonra sosyal bilgiler 
öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

33. Aşağıdaki tabloda çevre koruma kulübünde yer alan
bazı öğrenciler ve görevleri verilmiştir.

İsim Sosyal rol Görevi

Aykut Başkan
Kulüp toplantılarını yönetir. 
Çalışma programını uygular.

Gamze
Başkan 
Yardımcısı

Başkanın verdiği görevleri yapar.
Diğer kulüplerle işbirliği yapar.

Hande Sekreter Kulüp yazışmalarını yapar.

Koray Sayman Kulübün para işlerini yürütür.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle çevre koruma kulü-
bünde görevli öğrenciler için,

I. Öğrenciler yeteneklerine göre görev almışlardır.
II. Öğrenciler sorumluluklarını yerine getirmişlerdir.

III. Diğer sosyal kulüplerle işbirliği yapılmaktadır.
IV. Öğrenciler arası iş bölümü yapılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi Yasemin 
Hanım’ın üstlendiği rollerden biri değildir?

A) Kardeş olmak B) Anne olmak
C) Öğrenci olmak D) Haberci olmak

İsmim Yasemin, ulusal bir televizyon kanalında 
muhabir olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bir 
üniversitede Radyo-Televizyon bölümünde dok-
tora öğrencisiyim. Üniversite öğrencisi bir karde-
şim var. Onunla aynı evde kalıyoruz. Kardeşimin 
okul ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oluyo-
rum.

29.

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 yapma-
ya başlaması

C) Futbolcu Sergen’in başka bir takımda teknik direktör
olması

D) Bir çocuğu olan Emel Hanım’ın ikinci çocuğunun ol-
ması

İnsanlar, hayatları boyunca içinde bulundukla-
rı gruplara göre çeşitli roller üstlenirler. Hatta 
aynı anda birden fazla rol de üstlenebilirler. Bi-
reylerin toplum içindeki rolleri zaman ve meka-
na göre değişebilir.

31.

32.
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Yukarıda verilen kutularda bireylerin sahip oldukları bazı roller Türk kültürünün ürünü olan kilim motifleri ile eş-
leştirilmiştir. Bu eşleştirmeden yararlanarak aşağıda verilen metinde anlatılan kişinin sahip olduğu ilk dört rol 
sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1985 yılının Mart Ayında Nizamettin Bey’in ve Muazzez Hanım’ın ilk çocukları olarak dünyaya gelen Tuğrul, ilk ve orta öğ-
renimini Kayseri’ de tamamladı. Öğrenci olarak gayretli olan Tuğrul kısa zamanda öğretmenleri tarafından takdir edilen bir 
öğrenci oldu. Lise birinci sınıfta arkadaşları tarafından sınıf başkanı seçilen Tuğrul’un aynı yıl içinde kız kardeşi oldu. Abi 
olarak sorumluklarını yerine getirmeye çalıştı. Liseden sonra üniversite eğitimi için burslu olarak yurt dışına gitti. Yüksek 
öğrenimini yurt dışında tamamlayan Tuğrul, ülkesine yüksek mühendis olarak döndü ve bir devlet kurumunda çalışmaya 
başladı. Elif Hanım ile evlenen Tuğrul’un Ali ve Fatma isminde çocukları oldu.

A) B)

D)C)

Evlat

Mühendis

Abi

Öğrenci

Koca Arkadaş

BabaSınıf
Başkanı

35. Aşağıdaki tabloda bazı kişilerin bulunduğu ortam, sahip olduğu rol ve o rolden beklenen davranışlar gösterilmiştir.

İsimler Bulunduğu Ortam Rolü Beklenen Davranış

Metin Okul Öğrenci Derslerine zamanında girip çıkmak.

Esma Belediye Otobüsü Yolcu Yaşlılara yer vermek.

Feyyaz Aile Çocuk İstediği saatte dışarı çıkıp gezmek. 

Nursen Tiyatro Salonu Seyirci Sessizce oyunu izlemek.

Tabloda verilen kişilerden hangisinin sahip olduğu rol ile beklenen davranış uyumlu değildir?

A) Metin B) Feyyaz C) Esma D) Nursen

34.
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41. Tarih, toplumların başından geçen olayları, zaman ve
yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, bir-
birleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür un-
suru 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.

Yukarıdaki görseller kültür ögelerinin hangisiyle ilgili-
dir?

A) Halk oyunları B) Mimari
C) Gelenek D) Dil

Yukarıdaki haberde milli kültürümüzü oluşturan ögeler-
den hangisine ait bir bilgi yoktur?

A) Dil B) Din
C) Tarih D) Mimari

Dünyanın ilk hayvan hastanesi olma özelliği taşıyan 
Gurabahane-i Laklakan (Düşkün Leylek Evi) yeniden 
açıldı. Türk halkının hayvanlara verdiği önemin bir 
göstergesi olan Gurabahane-i Laklakan, dünyanın ilk 
hayvan hastanesidir. Bursa’da 19. yüzyılda Osmanlılar 
tarafından, başta sakat leylekler olmak üzere göçmen 
kuşların bakımının yapılması amacıyla kurulmuştur. 

Bizim kültürümüzde evler yapılırken kuş evleri de ya-
pılmıştır. Şehirler kurulurken sokak hayvanları ve göç-
men kuşları dikkate alınmıştır. Onların yaşayabileceği 
ortamlar inşa edilmiştir. İnsanların bir kısmı sadakala-
rını buralara vererek sevap kazanmışlardır.
 (Genel ağ haberinden derlenmiştir.)

36. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal rollerin za-
man ve mekana göre değişimine örnek değildir?

A) Ali’yi annesi oğlum diye severken, yirmi yaşında pa-
şam diye sevmesi

B) Cem Bey’in, işe otobüsle giderken yolcu, markete gi-
rince müşteri olması

C) Ahmet’in on yaşındayken öğrenci, yirmi yaşında ise
asker olması

D) Sultan Hanım’ın okulda öğretmenken, evde anne ol-
ması

37. Emekli öğretmen Hasan Bey, pazar sabahı torunlarıyla
birlikte kahvaltı yaptıktan sonra kendi yazdığı çocuk öykü-
leri kitabından bir öyküyü sesli olarak okudu. Torunları, Ha-
san Bey’in öyküsünü heyecanlı bir şekilde dinlediler. Daha
sonra Hasan Bey torunlarını oyun parkına götürdü. Çocuk-
lar oyun oynadılar. Eve geri dönerken Hasan Bey, torunları-
na 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

40. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisin-
de yer alan geleneksel Türk spor dallarından birisi
değildir?

A) Güreş B) Atlı okçuluk
C) Beyzbol D) Cirit atma

38.

39.
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Buna göre aşağıdakilerden hangisi dini bayramların toplumsal birliğe katkılarından biri değildir?

A) Komşular arasındaki iletişimi artırır.
B) İsraf ve gereksiz harcamaları artırır.
C) Toplumsal dayanışmayı geliştirir.

D) Akrabalık bağlarını güçlendirir.

TURFAN KÖYÜ
Tanıtım Sayfası

Ana Sayfa  Konumu  İletişim Doğal Özellikleri  Ekonomik Özellikleri  Kültürel Özellikleri

DİNİ BAYRAMLAR
        Köyümüzde dini bayramlar Bayram Namazı ile başlar. Bayram Namazından sonra in-
sanlar, o bayram öncesi bir yakını vefat etmiş komşuların evlerini ziyaret ederler. Buna “İlk 
Bayram” âdeti denir. Daha sonra yaşça küçük olanlar büyük olanları evlerinde ziyaret ederek 
bayramlaşırlar. Bayram ziyaretine gelen misafirlere tatlı ikram edilir. Bayramlarda aralarında 
dargınlık olan komşular barıştırılır. Yakın köylerdeki akrabalar birbirini ziyaret eder.

42. Aşağıdaki görselde Turfan Köyü tanıtım sayfasında kültürel özellikler bölümünde dini bayramlarla ilgili bilgi verilmiştir.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya’da KYK yurtları, okullar, kamu misafirhaneleri ve spor tesisleri  vatandaşların
hizmetine açıldı.

Toplu çadır alanlarında 3 bin 846 çadır kuruldu, bireysel olarak 19 bin 409 çadır dağıtıldı.

Ayrıca yatak, battaniye, gıda kolisi, odun, kömür, soba ve ısıtıcı dağıtımı yapıldı.

100’den fazla yerde aşevi kuruldu.

Yukarıda verilen bilgilere göre; 

I. Halkın sağlık ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapılmıştır.
II. Eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

III. Halkın barınma ihtiyacını gidermek için çalışmalar yapılmıştır.
IV. İnsanların beslenme ihtiyacını gidermek için çalışmalar yapılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

43. Aşağıda Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaların bir bölümü anlatılmıştır.
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44. Ağıtlar, genellikle ölüm gibi üzücü bir olayın ardından
söylenen türkülerdir. Ağıtların hemen hemen hepsi ölüm
üzerine söylenmiş sözlerdir. Ağıt, eski çağlardan beri bütün
topluluklarda görülen duygulu bir ezgi türüdür. Türklerde
ağıt geleneği çok eski dönemlere dayanır. Orhun kitabele-
rinde yuğ adı verilen cenaze törenlerinde ağıt yakıldığı bil-
gisine rastlanılmaktadır.  Ağıtlar, yaşanılan acının diğer in-
sanlar tarafından paylaşılmasını ve yaşanılan acı olayların
nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Bazı ağıtların melodisi
zamanla değişebilir. Mesela “Hey Onbeşli” türküsü böyle
bir değişime uğramıştır. Bu türkü küçük yaşta erkek çocuk-
larının savaşa gitmek zorunda kalması sonucu annelerin
yaktığı ağıttır. Sözleri aynı kalmış ancak melodisi zamanla
değişmiştir.

Metinde verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ağıtlar yaşanılan acıların nesilden nesile aktarılma-
sını sağlar.

B) Ağıtların bazılarının melodisi zamanla değişmiş ola-
bilir.

C) Ağıtlar göç ve ayrılık olaylarından sonra da söylenir.

D) Ağıt geleneği farklı milletlerde de görülebilir.

46. Düğün geleneklerimiz bölgeden bölgeye değişiklik
gösterebilir. Kır düğünleri olarak da adlandırılan gelenek-
sel  düğünlerimiz, Cuma günü dualar ile başlar. Cumartesi
akşam kına gecesi düzenlenir.  Pazar günü erkek tarafı,
kız tarafına gelin almaya gider. Salon düğünleri ise haftanın
herhangi bir gününde düğün salonlarında yapılmaktadır. İs-
ter geleneksel kır düğünleri isterse salon düğünleri olsun
bütün düğünlerde uygulanan bazı âdetler vardır. Düğünler
dualar ile başlar, düğüne katılanlar yeni evlenen çifte yar-
dımcı olmak için takı, para ve eşya gibi hediyeler getirirler.
Düğünlere davet edilen dost ve akrabaların düğüne gelme-
si beklenir, düğüne katılmayan akrabalar toplum tarafından
hoş karşılanmaz.

Verilen metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Dini inanışlara düğünlerde yer verildiği görülmektedir.
B) Toplum birlik ve beraberlik duygusuna önem vermek-

tedir.
C) Düğünler birlik ve beraberlik duygusunun yaşanma-

sını sağlar.
D) Düğünlerde takı, para ve eşya getirmeyenleri toplum

dışlamaktadır.

45. Toplumlar gelişmek için başka toplumları örnek alabi-
lirler fakat birebir taklit etmek toplumların milli benliklerinin
kaybolup yok olmasına neden olur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan dolayı Türk Kül-
türünü 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

47. Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin et-
kisiyle toplumlar arası etkileşim artmıştır. Bu gelişmenin
etkilediği alanlardan birisi de mutfak kültürüdür. Beslenme
kültürümüzde daha önce olmayan dondurulmuş hazır ye-
mekler, sandviç, pizza, hazır makarna vb. yiyeceklerin tü-
ketimi artmıştır.

Buna göre değişen beslenme alışkanlıkları, öncelikle 
aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler?

A) Giyim-kuşamı B) Sağlığı
C) Edebiyatı D) Sanat anlayışını
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Verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılabilir?

A) İnsanlara karşı ön yargılı olunmalıdır.
B) Bütün insanlar aynı düşünceye sahip olmalıdır.
C) İnsanların farklılıklarına karşı saygılı olunmalıdır.
D) İnsanlar fiziksel özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

48. Ben Merve, Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Tourette (Tu-
ret) Sendromu rahatsızlığım var. Tourette Sendromu, kısa
aralıklarla meydana gelen ani ve istemsiz bedensel tikler
ve anlamsız ses çıkarma rahatsızlığıdır. Kesin tedavisi
yoktur. İlkokula başladığımda çok zor günler geçirdim.
İstemsiz bir şekilde çıkardığım seslerden arkadaşlarım
rahatsız oldular. Bazı aileler çocuklarının sınıfını değiş-
tirmek istiyordu. Arkadaş edinmekte zorlanıyordum. Sınıf
öğretmenimiz Zeynep Hanım, bana karşı her zaman anla-
yışla yaklaştı. Öğretmenimin desteğiyle arkadaşlarım da
bana alıştılar. Onun desteğiyle başarılı bir öğrenci oldum. 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

Ben Mehmet, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğ-
rencisiyim. Toplum tarafından erkek hemşirelere 
“Hemşir” dense de bu konu hala tartışılmaktadır. 
Sınıfımızda erkek öğrencilerin sayısı az, öğren-
cilerin büyük çoğunluğu kız. Benim hemşirelik 
bölümü öğrencisi olduğumu öğrenen bazı kişiler 
hayretle karşılıyorlar. Onlara şaka yapıp yapma-
dığımı soruyorlar.

49. Bir gün adamın biri, Nasreddin Hoca'ya bir mektup ge-
tirmiş. Mektup Frengistan diyarından gelmiş ve Frenkçe
yazılıymış.

Hoca mektubu almış, evirmiş çevirmiş, bakmış. Sonra ada-
ma:

-Ben bunu okuyamam, demiş.

Adam bunu duyunca kaşlarını çatmış:

-Yahu bir de hoca olacaksın, benden utanmıyorsan başın-
daki 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 aşağı-
dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Empati B) Sempati
C) Sorumluluk D) Ön yargı

51. Sağlıklı düşüncenin önündeki engellerden birisi ön yar-
gılarımızdır. Doğup büyüdüğümüz sosyal çevre, geçmişte
yaşadıklarımız, okuduğumuz veya duyduğumuz olaylar ön
yargılarımızı etkiler.

Ön yargılarımızın etkisiyle sağduyumuzu zaman zaman 
kaybederiz ve yanlış kararlar verebiliriz. 

Tutkularımız ve çıkarlarımız da ön yargılar oluşturur. Söy-
lenilen bir yalan çıkarlarımıza uygunsa biz o yalana gerçek 
gibi inanırız. Farkına varmasak da işimize gelen yalanlara 
kolaylıkla inanırız. Bu nedenle her duyduğumuz haberi ger-
çek gibi kabul edip yaymaktan kaçınmalıyız. 

Yukarıdaki metinde ön yargılarımızı etkileyen hangi 
faktörden bahsedilmemiştir?

A) Geçmişte yaşadıklarımız
B) Yaşadığımız sosyal çevre
C) İzlediğimiz diziler ve filmler
D) Tutkularımız ve çıkarlarımız

50.
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52. Aşağıdakilerden hangisi ön yargılı davranışları ön-
lemeye yönelik durumlardan birisidir?

A) Empati kurabilmek
B) Bireysel davranmak
C) Dış görünüşe göre davranmak
D) Kendi fikirlerimizi karşımızdakine kabullendirmek

56. 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.

55. Köyün birinde yaşlı  ve fakir bir adam yaşarmış. Adamın
dillere destan çok güzel bir atı varmış. O ülkenin kralı atı
almak istemiş. Yaşlı adam atı satmak istememiş. Bir gün
adamın atı kaybolmuş. Köydeki komşuları,
- “Seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çala-
cakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar
beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın” de-
mişler.
Yaşlı adam,
- “Aceleyle karar vermeyin. Sadece at kayıp deyin, çünkü
gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz ka-
rar.” demiş.
Aradan 15 gün geçmeden at, bir gece ansızın dönmüş. Me-
ğer çalınmamış, kendi kendine dağlara gitmiş. Dönerken 
de, bir çok vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köy-
lüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. 

 ( Lao Tzu, kısaltılmıştır.)

Verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılabilir?

A) Olayların neden ve sonuçlarını iyice anlayıp sonra
karar vermeliyiz.

B) Her zaman komşularımızın yönlendirmesiyle hareket
etmeliyiz.

C) Yaşlı kişilere karşı saygılı olmalıyız.

D) Fakir kişilere yardım etmeliyiz.

54. Ön yargı, “Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belir-
li 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.

53. “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 milli-
yeti 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.
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57. Osmanlı Devlet’inde uzun yıllar boyunca insanlar dilleri,
dinleri, ırkları ve kültürleri farklı olsa da birlikte huzur ve re-
fah içerisinde yaşayabilmişlerdir.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin top-
lumsal birlikteliği artırdığı söylenemez?

A) Dini hoşgörü B) Adil yönetim
C) Toplumsal saygı D) Irk ve millet ayrımı

59. 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.

63. Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve
okul idaresiyle iş birliği yaparak okulda kermes düzenledi-
ler. Kermese katkı sağlamak için aileler adeta birbiriyle ya-
rışıyordu. 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

60. Her türlü doğal afet ve olumsuz durumlarda koruma-
sız ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak, toplumda
yardımlaşmayı geliştirmek ve kan ihtiyacını karşılamak
amacıyla hizmet veren sivil toplum kuruluşu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tema Vakfı B) Kızılay
C) Mehmetçik Vakfı D) Yeşilay

61. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen olayları yer
ve zaman göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkile-
ri, olayların nedenlerini ve sonuçlarını, karşılıklı etkilenme-
leri inceleyen bilim dalıdır.
Tanımı verilen kültür ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih B) Coğrafya
C) Felsefe D) Dil

Yukarıdaki görseller kültür ögelerinin hangisiyle ilgili-
dir?

A) Dil B) Halk oyunları
C) Mimari D) Mutfak kültürü

58. (.......) Sanatı suya resim yapma olarak da bilinen  en
eski Türk kağıt süsleme sanatlarından birisidir. (......) Sana-
tı, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimler-
le birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir.
Verilen metinde anlatılan geleneksel el sanatı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ebru B) Tezhip
C) Çinicilik D) Dokumacılık

62.
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Adım Ali Yılmaz, Almanya’nın Berlin kentinde ekmek fırını işletiyorum. On iki işçi çalıştırıyorum. İşçi-
lerimin evlerinin günlük ekmek ihtiyaçlarını herhangi bir ücret almadan karşılıyorum. Ayrıca “askıda 
ekmek” uygulaması da yapıyoruz. İhtiyaç sahibi olanlar askıda ekmek uygulamamızdan faydalana-
rak 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

I II
Salgın hastalıklarda hastalara yardım eder. Toplumsal barışa katkı sağlar.
Yoksul ve muhtaçlar için aşevleri açar. Şehit yakınlarına ve gazilere yardım eder.

Doğal afetlerde afetzedelere çadır, battaniye ve gıda 
yardımı yapar.

Şehit ve gazilerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği 
sağlar.

Verilen tabloya göre numaralandırılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

I II
A) Darülaceze Başkanlığı TSK ve Mehmetçik Vakfı
B) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) TEMA Vakfı
C) KIZILAY Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
D) KIZILAY TSK ve Mehmetçik Vakfı

Yönetici

Arkadaşlar!
Mahallemizde sık sık su kesintisi 
olduğu için apartmanımızda da su 
kesintisi var. Mahallemizde ki diğer 
binalarda da benzer durum varmış. 
Sizce bu sorunu nasıl çözmeliyiz? 

 Emre : Belediyeye giderek ilgili birime dilekçe verelim 
başkanım.

 Alp : Belediye’nin resmi internet sayfasında dilek ve 
şikayet formu var. O formu dolduralım.

 Aylin : Belediye’de çalışan bir akrabam var. Onu araya-
yım, bizim için bir şeyler yapsın.

 Esin : Belediye’nin su işleri biriminin müşteri hizmetleri 
telefonu var. Orayı arayalım.

66. Aşağıda bir apartman toplantısında yaşanan konuşmalara yer verilmiştir.

Yukarıda anlatılan sorunla ilgili kimin söylediği çözüm önerisi hak ve sorumluluklarımız açısından uygun değil-
dir?

A) Emre B) Alp C) Aylin D) Esin

64. 

65. 
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69.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuru iş-
lemi 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.

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

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 müdü-
rümüz ve bazı veliler belediye ile görüşe-
rek durumu yazılı olarak belediyeye be-
yan ettiler. Belediye yetkilileri okulumuza 
gelerek inceleme yaptılar ve kısa sürede 
sanayi yolu üzerine bir üst geçit yaptılar. 
Hatta üst geçidi kullanacak engelli vatan-
daşları düşünerek asansör bile koydular.

68. TBMM’nin kabul ettiği 4077 Sayılı Kanun’un kapıdan
satışlarla ilgili bir maddesinde, “Tüketici, teslim aldığı ta-
rihten itibaren 7 gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir
gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden
reddetmekte serbesttir.” ibaresi yer almaktadır.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir? 

A) İnternetten alışverişlerde dikkatli olmalıyız.
B) Üreticiler kanunla güvence altına alınmıştır.
C) Tüketici olarak bazı hak ve sorumluluklarımız vardır.
D) Siyasi haklarımız devlet tarafından güvence altına

alınmıştır.

70. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezinin telefon numarasıdır?

A) Alo 184 B) Alo 150
C) Alo 144 D) Alo 112

71. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi ira-
desine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi duru-
muna 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 şehirler arası seyahat etmesi
C) Bir kişinin apartmanda çok yüksek sesli müzik dinle-

mesi
D) Bir kişinin beğendiği bir şehirden ev alarak oraya

yerleşmesi

67. Aşağıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
başvuru ekranı verilmiştir.
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75. Ve 76. Soruları aşağıdaki haber metnine göre ce-
vaplayınız.

77. Haklarımızın haksız bir şekilde kısıtlandığı ve ihlal
edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisini yapar-
sak sorunu demokratik olarak çözmüş oluruz?

A) Şiddete başvurma
B) Sorunu görmezden gelme
C) Aynı şekilde karşılık verme
D) İlgili yerlere dilekçe ile başvuru yapma

72. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum-
ların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe,
çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır
ambalajlı gıdalarda “Okul Gıdası” logosu yer alacak. Bu-
ralarda satılacak hazır ambalajlı gıdalar, Türk Gıda Kodek-
si’ne de uygun olacak. Eğitim kurumlarında satışı uygun
olmayan gıda ve içeceklerde “Okul Gıdası” logosu buluna-
mayacak. 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

73. 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 et-

mek.
D) Sorunlarımızın çözümünde kanunlara uygun davran-

mak.

78. Oktay elektronik mağazasından aldığı tabletin bozuk ol-
duğunu fark etti. Alışveriş yaptığı mağazaya giderek ürünün
faturası ile birlikte yazılı bir belgeyle sorununun çözülmesi
için başvuruda bulundu.
Yukarıda anlatılan duruma göre Oktay hangi vatandaş-
lık hakkını kullanmıştır?

A) Eğitim hakkı B) Dilekçe hakkı
C) Sağlık hakkı D) Bilgi edinme hakkı

74. Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yet-
ki 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.

Z.U salı akşamı özel aracıyla arkadaş ziyaretine gitti. Ar-
kadaşının evinin olduğu mahalle sakinleri Z.U’yu hırsız
zannederek kaba davrandılar. Kamera kayıtları incelenince
hırsız olmadığı anlaşılan Z.U, mahalleliden şikayetçi oldu.
 ( Gazete haberinden derlenmiştir. ) 

75. Mahalleli hırsız sandıkları kişiye kaba davranmadan
sorunlarını nasıl çözmeliydi?

A) O kişiyi tehdit ederek
B) O kişiden özür dileyerek
C) O kişinin kimliğini alarak
D) O kişiyi polise ihbar ederek

76. Z.U’nun kendine kaba davrananlardan şikayetçi ol-
ması sorunların çözümü ile ilgili aşağıdaki kavramlar-
dan hangisinin kullanımına bir örnektir?

A) Hak B) Öfke
C) Özgürlük D) Sorumluluk
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79.

80.

Yukarıdaki diyagramda verilen bilgilerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek ilerlediğimizde hangi sembo-
le ulaşırız?

A)   B) C) D) 

Osmanlı devleti zamanında kedi köpek gibi hayvanların yiyeceklerine “Manca” denirdi. Bu yiyecekleri satanlara ise 
“Mancacı” denirdi. Dileyen kişiler satın aldığı yiyecekleri hayvanlara verir, dileyen kişiler ise parasını verir, mancacı 
sokak hayvanlarını düzenli olarak beslerdi. Bu şekilde sokak hayvanlarının beslenmesine “mancacılık” denirdi.  
17. Yüzyılda Osmanlı Devlet’ini gezen batılı bir seyyah “Türklerin hayırları hayvanlar için de geçerlidir. Kedi, köpek,
at gibi eti için beslenmeyen hayvanları öldürmek suçtur.” diye yazmıştır.

Kayseri’de yaşayan emekli üç arkadaş, yaban hayvanları için gönüllü olarak su kanalları açıp olukları tamir ediyor. 
Doğal su kaynaklarından beslenen çeşmeleri onarıyor. Arazideki eski çeşmelerin kuruduğunu, su kanalarının tahrip 
olduğunu ve hayvanların su ihtiyacını karşılamakta zorlandığını fark eden üç arkadaş, doğadaki hayvanlara su temin 
edebilmek için gönüllü çalışmaya başladı. Doğal su kaynaklarından beslenen ve zamanla tahrip olan oniki çeşmeyi 
kısa sürede tamir eden üç arkadaş, ilerleyen yaşlarına aldırmadan yaban hayvanları için gayretlerini sürdürüyor. 
(Genel ağ haberi, sadeleştirilmiştir.)

Verilen iki durum değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkler, hayvanseverliği Avrupalılardan öğrenmiştir.
B) Günümüzde de geçmişte de Türkler hayvansever bir toplumdur.
C) Türk Kültüründe sokak hayvanlarını korumak ve beslemek önemlidir.
D) Türk Kültüründe yaban hayvanlarının su ihtiyacı için çeşmeler yapılmıştır.

Tüketici Hakem Heyetleri, satış işlemlerinde satıcıya 
yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara 
çözüm bulmak ve satıcıları korumak amacıyla kurulan 
heyetlerdir.

E-Devlet kapısı üzerinden
elektronik ortamda Tüketici Ha-
kem Heyetlerine başvurulabilir.

Gıda ürünleri satın alınırken 
mutlaka ürünün son kullanma 
tarihi kontrol edilmelidir.
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81. Serap gün içerisinde, ailede çocuk, okulda öğrenci, oyun grubunda oyuncu, toplu taşıma aracında yolcu, markette
müşteri gibi roller alabilmektedir. Serap’ın annesi Gülşen Hanım ise bir doktor olarak hastanede hastalarını tedavi et-
mekte, evde annelik yapmakta ve trafikteyken sürücü olarak trafik kurallarına uymaktadır.

Buna göre bulundukları gruplarda bireyler ile ilgili olarak;

I. Zaman içerisinde rollerinin değişmeyeceği,

II. Aynı anda farklı rolleri yerine getirebileceği,

III. Rolleri gereği belirli sorumluluklara sahip olabileceği

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

82. “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.”

Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Milli kimlik bilincinin B) Birlik ve beraberliğin
C) Geleneklere saygının D) Toplumsal dayanışmanın

83. İnsanlar hayatları boyunca farklı özelliklere sahip bireylerle karşılaşabilir. Bazı insanların konuştukları dil, bizim ko-
nuştuğumuz dilden farklı olabileceği gibi inançları da farklı olabilir. Bazı insanların ekonomik durumu bizimkinden 
daha iyi veya daha kötü olabilir. İnsanlar arasında görülebilecek bunun gibi farklılıkların doğal olduğunun bilinmesi 
gerekir. Bu yüzden insanlarla gündelik ilişkilerimizde farklılıklarımızın davranışlarımızı etkilemesine izin vermemeliyiz. 
Buna göre gündelik yaşantımızdaki insan ilişkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklılıklarımızı eksiklik olarak görmemeliyiz.
B) İnsanları sosyoekonomik durumlarına göre değerlendirmeliyiz.
C) Toplumla uyum halinde yaşamak için bireyleri olduğu gibi kabullenmeliyiz.
D) Bizden farklı özelliklere sahip bireyleri toplumun bir parçası olarak görmeliyiz.
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84.  
Sadaka taşlarına para bırakıldıktan sonra ihtiyacı 
olan kişi sadaka taşından sadece ihtiyacı kadarını 
alır ve diğer ihtiyaç sahiplerini de düşünürdü. Hatta 
17. yüzyılda İstanbul’u anlatan bir Fransız gezgin, 
sadaka taşında bulunan paraların tam bir hafta 
boyunca yerinde kaldığını belirtmiştir, karşılaşmış 
olduğu medeniyet karşısında çok şaşırmıştır.

Buna göre Osmanlı toplumundaki sadaka taşı uygulamasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması
B) Toplumda zengin-fakir ayrımının yapılabilmesi
C) Farklı kültürden insanların takdirinin kazanılması
D) Zenginlerin toplum içinde saygın konuma gelmesi 

85.  Salih Bey’in otomobil sürmeyi öğrenmesi, gerekli koşulları sağladığı takdirde ehliyet alabilmesi ve bir otomobil sahibi 
olması onun özgürlüklerindendir. Ancak tüm bunların yanında Salih Bey’in trafikte otomobilini kullanırken kurallara 
uyması ve diğer sürücülerin haklarına saygı göstermesi beklenir. 

Verilen metinde hak, özgürlük ve sorumluluk bağlamında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Sorumluluklarımızı yerine getirmek vatandaşlık görevimizdir.
B) Haklarımızı bilmek sorunların çözümünde bize yardımcı olur.
C) Günlük yaşantımızda sorunlarımızı yasal yollarla çözmeliyiz.
D) Özgürlükler beraberinde birtakım sorumlulukları da getirir.
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20. Yeni bir sivil toplum kuruluşu hayal ediniz.  İsmini ve çalışma alanlarını aşağıya yazınız. Hayal ettiğiniz sivil 
toplum kuruluşuyla ilgili yeni bir logo tasarlayarak 12 numaralı kutucuğa yerleştiriniz. 

STK Adı : Öğrencinin belirleyeceği bir isim.
STK Çalışma Alanı: Sivil Toplum kuruluşları toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eğitim, sağlık, çevre, hukuk, 
arama kurtarma, ilk yardım, yardımlaşma ve dayanışma alanlarında çalışma yapar. Bu alanlardan birisi seçilebilir.

S.NO CVB S.NO CVB S.NO CVB S.NO CVB S.NO CVB S.NO CVB
22 A 32 C 42 B 52 A 62 B 72 B

23 D 33 D 43 D 53 B 63 A 73 C

24 C 34 C 44 C 54 B 64 D 74 A

25 B 35 B 45 A 55 A 65 D 75 D

26 D 36 A 46 D 56 D 66 C 76 A

27 B 37 C 47 B 57 D 67 A 77 D

28 C 38 B 48 C 58 A 68 C 78 B

29 B 39 A 49 D 59 C 69 D 79 A

30 A 40 C 50 B 60 B 70 B 80 C

31 D 41 D 51 C 61 A 71 C

19. Eğitim ve sağlık alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşları hangileridir?
Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşları

1, 2 ve 11.

Sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşları

4, 6, 7, 9 ve 10.

21. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini toplumsal birlik ve dayanışma açısından değerlendiriniz.

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönül-
lülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bu kuruluşlar eğitim, sağlık, çevre, arama kurtarma, ilk yardım, 
yardımlaşma ve dayanışma alanlarında çalışma yaparak toplumsal birlik ve dayanışmanın gelişmesine ve kalıcı olma-
sına katkı sağlayan sivil kurumlardır. 
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S.NO CVB S.NO CVB S.NO CVB S.NO CVB S.NO CVB S.NO CVB
22 A 33 D 44 C 55 A 66 C 77 D

23 D 34 C 45 A 56 D 67 A 78 B

24 C 35 B 46 D 57 D 68 C 79 A

25 B 36 A 47 B 58 A 69 D 80 C

26 D 37 C 48 C 59 C 70 B 81 C

27 B 38 B 49 D 60 B 71 C 82 A

28 C 39 A 50 B 61 A 72 B 83 B

29 B 40 C 51 C 62 B 73 C 84 A

30 A 41 D 52 A 63 A 74 A 85 D

31 D 42 B 53 B 64 D 75 D

32 C 43 D 54 B 65 D 76 A


