
 
Sevgili öğrenciler, 

Soruları olduğu kadar etkinliği ve konu anlatımları da yeni nesil olan 
Dergi Konseptinde Yeni Nesil Defterlerimizi daha yakından tanımak için 

bu sayfayı incelemeden geçmeyelim lütfen!

Kolay öğrenmeyi sağlamak için 
üniteler,  hücrelere ayrılmış ve bu 
hücrelere ADIM ismi verilmiştir.

HÜCRELENMİŞ
ADIMLAR

Defterde baştan sona sabit 
bir şablon kullanmak yerine 
her sayfayı kendi özelinde 
tasarlayıp “bir sonraki sayfa 
nasıl?” merakı uyandıracak 
dergi tadında konu anlatımlı 
sayfalar hazırlanmıştır

DERGİ 
KONSEPTİNDE 
ANLATIM

Her adımın sonuna 
öğrenme - kavrama 
düzeyinden analiz - sentez 
düzeyine, tüm öğrenim 
basamaklarını ölçen test 
soruları konulmuştur. 
Analiz – sentez düzeyindeki 
soruları “Yeni Konsept 
Sorular” şablonu ile kullanı-
mınıza sunulmuştur.

ADIM
TESTLERİ

Sınavlara hazırlanırken 
geçmiş konulara bakmak 
veya genel tekrar etmek 
isteyenler için ünite 
başlarında; üniteyi görsel 
olarak özetleyen 
İNFOGRAFİKLER 
hazırlanmıştır.

İNFOGRAFİK
DESTEĞİ

Konunun anlatıldığı sayfalarda 
önemli bilgilerin yer aldığı, 
öğrencilere değer katacak “win” 
alanları oluşturulmuştur.

WIN

Üniteleri adımlara bölmekle 
yetinmedik, adımlardaki konu 
anlatımlarının daha kalıcı hale 
gelmesi için konunun hemen 
arkasına öğretmen eşliğinde 
veya bireysel kullanıma uygun 
pekiştirici uygulama ve 
etkinlikler eklenmiştir.

KAVRATICI
ETKİNLİKLER

Dergi Konseptinde Yeni Nesil 
Defterlerimizi belki her zaman 
yanınızda taşıyamazsınız ama 
üniteleri size bir çırpıda kuş 
bakışı inceleme fırsatı sağlayan 
MR özelliği ile infografikler her 
daim cebinizde.

MR 
ÖZELLİĞİ

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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BİREYİN GELİŞİMİ ve SOSYAL HAYAT
ADIM - 01: Bireyin Gelişimi ve Sosyal Roller
ADIM - 02: Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SOSYAL - KÜLTÜREL HAYAT
ADIM - 03: İlk Türk Devletlerinde Sosyal-Kültürel Hayat
ADIM - 04: İslamiyet’in Doğuşu ve Türkler
ADIM - 05: Anadolu’ya Giriş
ADIM - 06: Anadolu’nun Türkleşmesi ve Ticaret Yolları

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI
ADIM - 13: Ülkemizde Tarım ve Hayvancılık
ADIM - 14: Maden, Toprak ve Su Kaynaklarımız
ADIM - 15: Kaynaklarımızın Bilinçsizce Kullanımı ve Çevre Sorunları
ADIM - 16: Meslek Seçiminin Önemi ve Vergi Vermek

ÜLKEMİZ VE COĞRAFYAMIZ
ADIM - 07: Dünya’nın Çekim Noktasındayız
ADIM - 08: Dört Mevsim Türkiye
ADIM - 09: Nüfusun Dağılışı ve Ekonomi
ADIM - 10: Farklı Yaşam Şekilleri ve İklim

YÖNETİM ŞEKİLLERİ
ADIM - 17: Yaşayan Demokrasi
ADIM - 18: Milli Egemenlik ve Anayasal Güvencenin Önemi

SOSYAL BİLİMLER VE BİLİM
ADIM - 11: Sosyal Bilimler ve Bilim
ADIM - 12: Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilim Ahlakı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ
ADIM - 19: Uluslararası Ekonomik İlişkiler
ADIM - 20: Kültür, Popüler Kültür ve Medya

CEVAP ANAHTARI
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ADIM 1: Bireyin Gelişimi ve Sosyal Roller 
 (Syf. 5 - 14)

ADIM 2: Toplumsal Yardımlaşma ve 
 Dayanışma 
 (Syf. 15 - 26)

ÜNİTE

01
NELER ÖĞRENECEĞİZ?

BİREYİN GELİŞİMİ VE 
SOSYAL HAYAT
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Birey
Gelenek-Görenek

Kültür

Toplum
Önyargı

Yardım
laşm

a - Dayanışm
a

Hak - Sorum
luluk

Sosyal Rol Kendine özgü bir kişiliği bulunan ve kendini
başkalarından ayıran, benzeri olm

ayan,
niteliği belli tek varlıktır. 

Bir toplum
un geçm

işten günüm
üze gelen

davranış biçim
i ve tutum

udur.

* Kişilerin doğuştan kazandığı ya da yasalarla
elde ettiği yetkiye hak denir.
* Kişinin davranışlarının ya da yetki alanına
giren herhangi bir olayın sonucunu 
üstlenm

esine sorum
luluk denir.

Bireylerden oluşan ve kendine özgü bir
yapısı bulunan, aralarında sosyal ilişki ile
ortak bir kültür ve sürekliliği bulunan
insan topluluğudur.

Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi 
edinm

eden peşin bir karara varm
a

düşüncesidir.

Toplu halde yaşayan insanların çeşitli
ihtiyaçlarını karşılam

ak am
acıyla birlikte

çalışarak işlerin üstesinden gelm
esidir.

Kişinin toplum
 içerisinde aldığı görev 

ve sorum
luluklara denir.

İnsanların tarih boyunca oluşturdukları 
m

addi ve m
anevi değerlerin hepsine

verilen isim
dir.
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BIREYIN GELIŞIMI VE SOSYAL ROLLER
Gruplardaki Rollerimiz

     Bireylerin üyesi olduğu grup ya da kurumlarda üstlendiği roller vardır. Rol, herhangi bir kurum ya da grupta kişiden beklenen 

davranıştır. Başka bir ifadeyle o kişinin üzerine düşen görevdir. 

Bireylerin aynı grup içerisinde de farklı rolleri olabilir. Anne ve babasının en büyük kızı olan bir 

kişi, erkek kardeşinin de ablası rolüne sahip olabilir.

Bireyler, günlük hayatta rollerine uygun davranış sergilemelidir. Böylelikle daha mutlu ve hu-

zurlu olurlar. Buna özen gösterilmemesi ise anlaşmazlık yaşanmasına neden olur.

Sahip olduğumuz roller bize bir takım haklar ve sorumluluklar yükler. Haklarımız yasaların 

çizdiği yetkiler toplamıdır. Sorumluluk ise yaptığımız davranışların sonuçlarını üstlenmemiz 

demektir.

Okul takımında forvet olarak oynayan bir öğrenciden gol atması beklenir. Aynı öğren-

ciden evde anne ve babasına karşı saygılı olması beklenir. Bundan dolayı bireylerin 

sosyal hayatlarında üstlendikleri roller farklılık gösterebilir.

İrfan

İrfan

İrfan

İrfan

İrfan

İrfan

İrfan 12 yaşında. WORKWİN Okulları öğrencisi.

Okulda Öğrenci

Tekvando Kulübünde Sporcu

Evde Ağabey

Ailede Çocuk

Mahallede Arkadaş

Dokuz Taş Takımında Kaptan

 

Farklı gruplarda bulunur, bulunduğumuz gru-

ba göre farklı rollere sahip oluruz.
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Rollerimiz ve Zaman Içerisindeki Değişimi

Birey olarak üyesi olduğumuz farklı grup ve kurumlarda farklı rolleri yerine getiririz.

Bireyler hayatları boyunca çeşitli roller üstlenir. Bu rollerin bazıları doğuştan gelirken bazıları ise sonradan kazanılır.

Bireyin aile içindeki çocuk, anne, baba, abla, teyze, amca gibi 

rolleri doğuştan gelir. Buna karşılık spor kulübündeki futbolcu ya 

da tiyatro kulübündeki oyuncu gibi rolleri sonradan kazanılır.

Öğretmenlik yapan birisinin anlatacağı derse hazırlık yapması, 

dersi anlatması ve sorulan sorulara cevap vermesi mesleki rol 

ile ilgilidir.

İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği şekilde 

hareket etmeye mesleki rol denir. 

 

İnsanlar aynı anda farklı işler yapabildiklerinden dolayı farklı mesleki roller de 

üstlenebilirler.
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Aşağıdaki tabloda verilen boşlukları uygun kelimelerle dolduralım.

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri ipuçlarından yararlanarak doldurunuz.

Bireylerin aynı grup içinde                                                                                                                           rolleri olabilir.

Rollerimizin bir kısmı                                                    sahip olduğumuz rollerdir. Bu rollerimizi değiştirme  şansımız yoktur.

Herhangi bir kurum ya da grupta bireylere düşen görevlere                                                                                       denir.

Bireyin içinde yer aldığı ilk sosyal kurum                                                                                                                       dir.

doğuştan rol farklı aile

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

D / Y

1. Bireyler, katıldıkları grupta rollerine uygun davranmalıdır.

2. Seçme imkanımız olmayan roller sonradan kazandığımız rollerdir.

3. Bireylerin, bulundukları grupta alınan kararlara uyması gerekir.

4. Bireyler birden fazla grup veya kurumda rol alamaz.

5. Bireyler ilgi, istek ve yeteneklerine göre roller almalıdır.

Grubun Adı Gruptaki Rol Beklenen Davranış

Öğretmen Eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek

Okuldaki öğrenciler Öğrenci

Tekvando kulübü Kulüp çalışmalarına katılmak

Voleybol takımı Antrenör Takımı maçlara hazırlamak

Fabrikada çalışan işçiler Verilen işleri yapmak
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TOPLUM IÇINDE BIRLIK VE BERABERLIK

Bizi “BİZ” Yapanlar

Bir toplumun huzur içerisinde yaşamasında ve devamlılığının sağlanmasında toplumdaki birlik ve beraberliğin önemi büyüktür.

Bir toplumda birlik ve beraberlik olmazsa o toplumda iç huzur kalmayacak ve toplum içerisinde karışıklıklar çıkabilecektir.

Bir toplumda birlik ve beraberlik içinde yaşayan kişiler birbirleri ile her zaman dayanışma içinde bulunmaktadırlar.

Kültür; insanların tarih boyunca oluşturdukları, maddi ve manevi değerlerin hepsine verilen isimdir. Kültürün ana ögeleri; din, 

inanç, örf, adet, gelenek, görenek, tarih ve dildir.

Kültür, doğumdan ölüme kadar devam eder ve öğrenme yoluyla elde edilir.

Kültürü oluşturan değerler kuşaktan kuşağa aktarılır.

Kültür, bir milleti diğer toplumlardan ayıran bir kimliktir. İnsanların dilleri, inançları, giyim şekilleri, sanat eserleri ve yaşam biçim-

leri birbirine benzemez. Her milletin kendine özgü renk, ses vb. özellikler taşıyan kültür değerleri vardır. Bu değerler milletler 

için bir zenginlik olarak görülmelidir. Çünkü aynı dünyada yaşayan farklı toplumlar, bu değerleri paylaşarak barış içinde yaşa-

mak ve iletişim kurmak zorundadırlar. Bu nedenle milletlerin kendi kültürel birikimleri ve varlıkları bütün insanlığın ortak kültür 

mirası kabul edilip korunmalıdır.

“Aldatayım diyen aldanır” (Dürüstlük) 

"Allah'a emanet ol", "Allah akıl versin" gibi.

Kültürümüzün unsurlarından biri de din’dir. Atasözlerimiz 

ve deyimlerimiz dinimizdeki pek çok emri yansıtır.

 

Yaşadığımız coğrafyada farklı kültürlerin olması toplumu ayrış-

tırmaz. Tam aksine toplumda birlik ve beraberliği güçlendirir.

8
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 Kültür, insanların ihtiyaçları sonucunda doğan toplum hayatının bir ürünüdür. İnsan ka-

zandığı kültürle yaşadığı topluma uyum sağlar. Kültür birliği toplumdaki yardımlaşma ve 

dayanışmayı geliştir.

 Millî birlik ve beraberliğin sağlanması, öncelikle sevinçte ve tasada aynı duyguları paylaş-

makla mümkün olur.

 Din, dil ve tarih gibi kültürel değerler toplumun fertlerini birbirine bağlar. Örneğin; bağımsızlı-

ğımızın sembolü olan bayrağımız ve İstiklâl Marşı’mız milletimizin ortak değerlerinin başında 

yer alır.

 En genel ifadeyle geçmişin bilimi olarak ifade edebileceğimiz tarih, milli bilincin oluşmasında 

ve gelişmesinde kültürümüze önemli katkılar sunmaktadır.

 Bir milleti diğer milletlerden ayıran kültürel ögelerin başında dil gelir. Kültür, dil aracılığı ile ku-

şaktan kuşağa aktarılır ve kalıcı olur. Diline gerekli özeni göstermeyen milletler, kültür kaynakla-

rından yoksun kalır, geçmişle bağlarını koparır ve güçlerini kaybederler. Bu nedenle “Dil kültürün 

aynasıdır.” denilmiştir. Dil aynı zamanda diğer kültürel unsurları geleceğe taşıyan bir araçtır.

 Toplumlara göre farklılık gösteren bu kültürel değerler birer zenginlik olarak görülmelidir. Her 

toplum birbirinin kültürüne saygı göstermelidir.

 Toplumlar, kültürel değerlerini devam ettirebildikleri ölçüde güçlü bir şekilde ayakta kalabilirler. Bun-

dan dolayı kültürel değerlerimizi korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız.

 Dinî bayramlar, millî kültürümüzün önemli unsurlarındandır. Dinî bayramlarda insanlar eş, dost ve 

akrabalarıyla bir araya gelerek bayramlaşırlar. Bu bayramlarda büyükler ziyaret edilir, yaşlıların elleri 

öpülür. Dargınların barıştığı, insanların birbirine iyi dileklerini sundukları bayramlarda, ziyarete gelen 

konuklara tatlı ve et gibi yiyecekler ikram edilir. İnsanlar bu anlarda sevinçlerini, üzüntülerini paylaşa-

rak yakınlaşırlar. Ramazan ve Kurban bayramları; insanların bir araya gelmesinde, yakınlaşmasında, 

dargınlıklarını ve küskünlüklerini unutmasında önemli roller üstlenir. İslamiyetin birleştirici gücü saye-

sinde birlik ve beraberliğimiz kuvvetlenmiştir.

Komşuluk, komşuluk 
hakkı ve komşuya 
değer verme de 
dinimizde önemli 
yer tutar. “Komşusu 
aç iken tok yatan 
bizden değildir” diyen 
Peygamber Efendimiz 
(SAV) bu konunun 
önemini vurgulamıştır.

 Din, dil ve tarih kültürümüzün önemli unsurlarını oluşturan 3 temel 

öge arasında yer alır.

Millî Kültür: Bir milleti millet yapan ve milletin birlik ve beraberliğini 

sağlayan en önemli unsurdur. Millî kültürü zayıflamış toplumlarda 

birlik ve beraberlik de zayıflar.

9
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Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

yardımlaşma kültür dil Tarih Milli Kültür

Toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerler bütününe ..................................................... denir.

.................................................... milli bilincin oluşmasında ve gelişmesinde kültürümüze önemli katkılar sunmaktadır.

Kültürün önemli bir unsuru olan .......................................... aynı zamanda kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir role 

sahiptir.

Kültür birliğini toplumdaki  ............................................................................................. ve dayanışma geliştirir.

..................................................... kültürün aynası gibidir.

Bir milleti millet yapan ve milletin birlik ve beraberliğini sağlayan en önemli unsur ....................................................................’dür.

D / Y

1. Mühendis olmak veya doktor olmak gibi roller doğuştan sahip olduğumuz rollerdir.

2. Örf ve adetlerin toplumun kaynaşmasına katkısı yoktur.

3. Rol, herhangi bir kurum veya grupta kişiden beklenen davranıştır.

4.
Geçmiş uygarlıklardan kalan bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve mimari gibi alanlarda ortaya çıkan eserler kültürün 

bir parçasıdır.

5. Kültürel değerler, bütün bir milletin kabullendiği ortak değerlerdir.

6. Yer aldığımız gruplar içinde farklı rollerimiz yoktur.

7. Toplumlar kültürel değerlerine sahip çıktıkça güçlü kalabilirler.

8. Rollerin bazıları doğuştan bazıları ise sonradan kazanılır.

9. Millî kültür, bir milleti millet yapan ve milletin birlik ve beraberliğini sağlayan en önemli unsurdur.

10. Sosyal rollerimiz zaman içinde değişmez.

11. Yunus Emre, Nasreddin Hoca gibi tarihî şahsiyetler kültürümüzü zenginleştiren önemli değerlerimizdir.

12. Kültürel değerlerin unutulması toplumun geçmişiyle olan bağının kopmasına neden olur.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

10

ÖRNEKTİR



Adım - 01 | TEST - 01

1. Elif, Ramazan Bayramı’nda abisiyle birlikte çok özlediği 

ninesini ziyaret etmek için köye gitti. Burada ağabeyiyle 

gezdi ve oyun oynayarak çok güzel zaman geçirdi.

 Yukarıda verilen bilgilerde Elif’in;

 1. Kardeş,

 2. Torun,

 3. Öğrenci

 rollerinden hangilerine değinilmiştir?

 A) Yalnız 1 B) 1 ve 2

 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

2. 

GRUP ROL BEKLENEN DAVRANIŞ

Sınıf Öğrenci Ders çalışma

Aile Çocuk .................................................

 Tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilemez?

 A) Anne ve babasına saygılı olma

 B) Annesine ev işlerinde yardımcı olma

 C) Kardeşleriyle uyum içinde yaşama

 D)  Öğretmenlerinin verdiği ödevleri babasına yaptırma

3. 

Yaptığımız davranışların
sonuçlarını  üstlenmemize denir.

İçinde yer aldığımız meslek grubunun 
gerektirdiği şekilde

hareket etmeye denir.

Yasalar ve  antlaşmaların 
çizdiği yetkiler toplamına denir.

 Yukarıdaki öğrencilerin ifadeleri aşağıdakilerden han-

gisiyle ilişkilendirilemez?

 A) Mesleki rol B) Milli kültür

 C) Hak D) Sorumluluk

4. 
Dini bayramlarımız, kültürel değerlerimi-
zi yansıtan önemli günlerdendir. Kadın - 
erkek, genç - yaşlı demeden herkesin 
mutlu olduğu bayram günleri, yardım-

laşmanın ve barışın simgesidir. Bayram-
larda insanlar, birbirleriyle kaynaşırlar 

ve mutlu olurlar.Harun
Öğretmen

 Harun Öğretmenin verdiği bu bilgiye bakılarak bay-

ramlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Ortak sevinç duygusunun yaşandığı

 B) Dinî bayramların birleştirici özelliğinin olduğu

 C) İnsanların birbiriyle olumlu iletişim kurmasına katkı 

sağladığı

 D) Sadece yaşlıların mutlu olduğu

5. Ülkemizin her tarafında kız isteme, nişan ve düğün tö-

renleri yapılır. Gelin ve damada takı takılır, gelen misa-

firlere düğün yemeği verilir.

 Bu uygulamaların aşağıdakilerden hangisine katkı 

sağladığı söylenebilir?

 A) İnsanların birbiriyle kaynaşmasına

 B) Toplumsal düzenin bozulmasına

 C) Ekonomik refah düzeyinin yükselmesine

 D) Kültürel farklılıkların ortadan kalkmasına

6. Bir toplumda nesilden nesile aktarılan, yaşatılan, gele-

nek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının ta-

mamına kültür denir.

 Buna göre;

 1. Bayramlarda akraba ziyaretleri,

 2. Asker uğurlama törenleri,

 3. Sünnet düğünleri

 gibi faaliyetlerden hangileri Türk kültürünü yansıtır?

 A) Yalnız 1 B) 1 ve 2

 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
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7. 

Kültürü Oluşturan Başlıca Unsurlar

El
Sanatları

Dini
İnanışlar ?

 Şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangi-

si getirilemez?

 A) Güreş Oyunu B) Antlaşmalar

 C) Atasözlerimiz D) Giyim Şekli

8. Kültürün varlığı, bir milletin varlığını gösterir. Kendi kül-

türünden uzaklaşan bir millet, köklerinden kopmuş ve 

kurumuş bir ağaca benzer. Bu nedenle toplum, kültü-

rel değerlerine yönelen tehditlere ve kültürel erozyona 

karşı duyarlı olmak zorundadır.

 Verilen metne göre, kültürle ilgili aşağıdakilerden han-

gisine ulaşılamaz?

 A) Milletler için kültürlerin çok önemli olduğuna

 B) Geçmişi ile bağını koparmış milletlerin yok olacağına

 C) Toplum içinde kültürel etkileşimin olumsuz etkileri 

olduğuna

 D) Kültür yozlaşmasına karşı toplumların dikkatli olması 

gerektiğine

9. Kültür, ülkeden ülkeye değişebileceği gibi bir ülke içinde 

bölgeden bölgeye hatta yöreden yöreye de değişebilir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılığa 

örnektir?

 A) Ülkemizde konuşma dilinin Türkçe olması

 B) Ülkemizdeki tüm vatandaşların eşit hakka sahip ol-

ması

 C) İlköğretimin herkes için devlet okullarında parasız 

olması

 D) Karadeniz Bölgesi’nin yöresel oyunlarının diğer böl-

gelerden farklı olması

10. Kültürün özellikleri;

 I. Kültürel değerler bütün bir milletin kabullendiği ortak 

değerlerdir.

 II. Her milletin farklı bir kültüre sahip olması insanlığın 

kültürel zenginliğinin bir göstergesidir.

 III. Kültür bir toplumun maddi ve manevi değerleriyle o 

topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü-

dür.

 Kültürün özellikleriyle ilgili yukarıda verilen ifadeler-

den hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II

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

11. Ülkemizde bölgeler arasında giyim – kuşam, şive 

ve beslenme alışkanlıkları bakımından farklılıklar 

görülmektedir.

 Bu farklılıkların ortaya çıkmasında bölgelerin;

 1. coğrafi konumu,

 2. yüzey şekilleri,

 3. iklim özellikleri

 gibi unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebi-

lir?

 A) Yalnız 1 B) 1 ve 2

 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
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Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan Anıl Bey okulundaki dersler bittikten sonra amatör olarak ilgilendiği basketbol 

kulübüne giderek haftalık antrenmanlarını tamamlıyor. Daha sonra arkadaşları ile buluşarak yemeğe giden Anıl Bey 

akşam eve gelerek ailesiyle zaman geçiriyor.

Verilen bu bilgilere dayanarak:

1. Anıl Bey’in birden fazla rolü vardır.

2. İnsanlar farklı rollerde zorlanabilirler.

3. Gruplara göre rol ve sorumluluklar değişebilir.

4. Anıl Bey’in en mutlu olduğu rol okuldaki öğretmenlik rolüdür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) 1 ve 2                                     B) 2 ve 3                                     C) 1 ve 3                                     D) 2 ve 4

(1) 6. sınıfa giden Ayşe çok başarılı bir öğrencidir. (2) Okuldan eve dönerken toplu taşıma kullanan Ayşe, zaman 

zaman trafiğe takılmaktadır. (3) Eve geldiğinde zaman kaybetmeden üzerini değiştiriyor ve hemen annesinin yemek 

masasını hazırlamasına yardım ediyor. (4) Yemekten sonra odasına giden Ayşe ödevlerini tamamlıyor. (5) Bir sonraki 

gün için okul çantasını hazırladıktan sonra dişlerini fırçalıyor. (6) Biraz kitap okuduktan sonra uyumaya gidiyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ayşe’nin sorumluluklarını yerine getirdiğinden bahsedilmektedir?

1.

2.

A) 1-3-4                                      B) 3-4-5                                      C) 2-5-6                                      D) 2-3-5
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Ramazan ve Kurban Bayramı ülkemizde her yıl büyük bir coşku ve maneviyat ile kutlanır. Dini bayramlarda 
toplumlar kendi aralarında daha yakın ilişkiler kurarak içtenliklerini sergilerler. Dünyanın birçok yerinde farklı 
inanca sahip toplumlar kendileri için kutsal olan günleri kendi gelenek göreneklerine göre kutlarlar. Bu durum 
bazı unutulmaya yüz tutmuş adetlerin hatırlanmasını sağlar. Kültürel aktarımın hız kazandığı bu kutsal günler var 
oldukça kültürlerimiz gelecek kuşaklara güvenle aktarılacaktır.

Bu parçada verilen bilgiye bakılarak kutsal günlerle ilgili;

1. Dini bayramlar insanlar arasındaki birlik beraberlik duygusunu güçlendirir.

2. Kültürel etkileşimi hızlandırır.

3. En çok kutsal gün İslamiyette vardır.

4. Bayramlar en coşkulu Türk toplumunda kutlanır.

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Kültür insanların tarih boyunca oluşturdukları maddi ve manevi değerlerin hepsine verilen isim, bir milleti diğer 
toplumlardan ayıran kimliktir. Kültürün ana öğeleri de örf, adet, gelenek görenek, tarih ve dildir. İnsanların dilleri, 
inançları, giyim şekilleri, sanat eserleri ve yaşam biçimleri birbirine benzemez. Her milletin kendine özgü renk, 
ses ve benzeri özellikler taşıyan kültür değerleri vardır. Bu değerler milletler içinde bir zenginlik olarak görül-
melidir. Çünkü aynı dünyada yaşayan farklı toplumlar, bu değerleri paylaşarak barış içinde yaşamak ve iletişim 
kurmak zorundadırlar. Bu nedenle milletlerin kendi kültürel birikimleri ve varlıkları bütün insanlığın ortak kültür 
mirası olarak kabul edilip korunmalıdır.

Buna göre kültür ile ilgili;

1. Kültür bir toplumun zenginliğidir.

2. Kültürel miras insanlığın ortak mirası olarak korunmalıdır.

3. Kültür toplumları diğer toplumlardan ayıran  öğedir.

Yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız 1                                   B) 1 ve 2                                     C) 2 ve 3                                   D) 1,2 ve 3

3.

4.

A) 1 ve 2                                     B) 1 ve 3                                    C) 2 ve 3                                     D) 3 ve 4
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TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

Farklılık Zenginliktir

 Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların farklı 

diller konuşarak bir arada yaşadığı bir yer hâline geldi. Birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olan insan ve grupların bir ara-

da uyum içerisinde yaşayabilmeleri için bir uzlaşma kültürünün oluşturulması ve farklılıklara saygı gösterilmesinin öğrenilmesi 

gerekmektedir.

 Farklı özelliklere sahip insanların bir arada yaşamasını engelleyen en önemli etkenlerden biri de ön yargılar ve ayrımcılıktır. 

 Çocukların kalıplaşmış tutum kazanmalarına neden olan en 

önemli etmen de kitle iletişim araçlarıdır. (TV, gazete, dergi, radyo 

vb.) Televizyon programlarında, filmlerde belli ırkların sürekli 

tembel ve şiddet taraftarı gösterilmesi gibi örnekler çocukların bu 

toplumlara karşı olumsuz fikirler geliştirmesine neden olmaktadır. 

Bu kitle iletişim araçlarının kullanılmaması ise farklı kültürlere 

yabancı kalmamıza neden olur.  Bu yüzden amacına uygun ve 

orantılı bir kullanım sağlanmalıdır.

 Farklılıklara tahammül etmeyen karşısındaki insana saygı duymu-

yor demektir. Farklılıklara bakılacak olursa parmak izinden, gözün 

retinasına kadar 7 milyar insan birbirinden farklıdır.

 Bir insan hangi dinden, milletten, renkten, dilden, düşünceden ve anlayıştan olursa olsun öncelikle insan olduğunun bilinmesi 

gerekir. Her bireyin saygıya değer bir varlık olduğu unutulmamalıdır.

 İnsanları belli bir özelliğe göre yargılamamak, herkesin kendi doğruları çerçevesinde yaşadığının farkında olmak, farklılıkları 

zenginlik olarak görmek gerekmektedir.

Örnek: Kızlar futbol oynamaz (Cinsiyet). Erkekler yemek yapmaz (Cinsiyet)

Örnek: Ali’nin kalemini eminim o almıştır.

Örnek: Senin fikrin konuya farklı bir bakış açısı getiriyor. Teşekkür ederiz.  

İnsanların farklı düşüncelerini özgürce dile getirmelerinden rahatsız olmamak demektir. Bu düşünceler bizim 

düşüncelerimizden farklı olsa dahi o insanın düşüncesine saygılı olmalıyız.

Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden peşin bir karara varma düşüncesidir. 

Değişmesi neredeyse imkansız ve kemikleşmiş yargı türüdür.

Hoşgörü:

Önyargı:

Kalıp yargı:

 
Osmanlı Devleti farklı milletlerin bir arada yaşadığı çok uluslu bir yapıya sahipti. Ancak 

Osmanlı Devleti halkı din, dil, ırk, mezhep vb. açıdan ayrıştırmamıştır. Herkesin kendi inancı-

nı, kültürünü ve dilini özgürce yaşamasına ve konuşmasına izin vermiştir. Günümüzde dahi 

atalarımızın izlediği bu hoşgörü anlayışı özlemle anlatılmakta ve aranmaktadır.

ADIM
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 Farklılıklarımız birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. Bu nedenle farklılıklara saygı duyulmalıdır. Herkesin hayat tarzına, 

düşüncesine, inancına saygı göstermek demokrasinin temel unsurlarından biridir.

 Hz. Mevlana’nın yukarıdaki sözünde de farklılıklara saygılı olmanın önemi vurgulanmıştır.

 Hz. Mevlana başka bir sözünde “Ben insanların ayıplarını gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak.” 

diyerek farklılıklara saygının önemini vurgulamaktadır.

 Kısaca farklılıklar yaşamı tek düze olmaktan çıkarır ve zenginleştirir. Farklılıklara gösterilen saygı hem toplumun birlik ve bera-

berliğine hem de toplumsal barışa katkıda bulunur. Farklılıklara saygının önündeki en büyük engelin de ön yargı ve kalıplaşmış 

düşünceler olduğu unutulmamalıdır.

1- Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, 

2- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, 

3- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, 

4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, 

5- Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, 

6- Hoşgörülükte deniz gibi ol, 

7- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜ

 Toplumdaki gözlemlenen bir başka yanlış durum ise bağımsız yaşayabilmek için birtakım özel 

önlemlere ve desteğe ihtiyaç duyan insanlara (Engelli, gelişimi normalden farklı olan)  karşı 

önyargılı olmaktır. Bu insanlara karşı takınılan tavır ya da aşırı ilgi göstermek rahatsız edici 

olabilir. Onlar çok özel insanlar olmalarına rağmen tek istedikleri sıradan insan muamelesi 

görmektir. 

 

Farklılıklara saygı, birlik ve beraberliğe katkı sağlar. Farklı-

lıklara saygının önündeki en büyük engel ön yargıdır.
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Toplumsal Birliktelik ve Sosyal  Yardımlaşmanın Önemi

 İnsanlar tek başına yaşayamaz ve ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Her insan bir başka insanın yardımına muhtaçtır. Toplum hâlin-

de yaşama, insanların birbirleriyle yardımlaşarak ve birbirlerini destekleyerek uyumlu bir şekilde yaşamalarını sağlar.

  Yardımlaşma ve dayanışma toplumun temel taşı olan aile ile başlar. Aile içi saygı, sevgi, paylaşma duyguları zamanla komşu-

luk ilişkilerine yansır (Aşure günü, cenaze evine yemek götürmek).

 1999 yılında ülkemizde Marmara Bölgesi’nde yaşanan depremde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri yaşanmıştır. 

Deprem bölgesine dünyanın birçok ülkesinden ve ülkemizdeki diğer illerden çeşitli yardımlar yapılarak insanların yaraları hızlı 

bir şekilde sarılmıştır.

 Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumu ayakta tutan en önemli insani özelliklerdendir. İnsanlar arasında yardımlaşma olduğu 

gibi ülkeler arasında da yardımlaşma ve dayanışma önemlidir.

 Uluslararası alanda yapılan bu yardımlaşma ülkeleri birbirine yaklaştırmakta ve dünya barışına katkı sağlamaktadır.

 İslamiyetin en önemli olgularından olan yardımlaşma Türk-İslam devletlerinde çeşitli vakıflar ve imarethane (Aşevi) ile sistemli 

hale gelmiştir.

 Osmanlı Devleti’nde var olan sadaka taşları, zimem defteri ve askıda ekmek uygulaması gibi davra-

nışlar sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri arasında yer alır.

 Toplumda birlik ve beraberliği sağlayabilmenin yolu insanların farklı etnik köken, dinî ve mezhepsel 

farklılıklarına saygı duyulmasından geçmektedir. İnsanların farklılıklarına saygı duyulduğunda birlik ve 

beraberlik güçlenir ve toplum kenetlenir.

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışmada maddi destek kadar manevi destek de çok önemlidir.

Sadaka Taşı

Sadaka Taşı
Genellikle camilerin etrafında bulunan üzeri oyuk sütun şeklindeki taşlardı. 

Buradan ihtiyacı olan insanlar ihtiyacı kadar parayı alırlardı.

 Zimem Defteri: Osmanlı Devleti’nde Ramazan-ı Şerif ayında hayır yapmak isteyenlerin bir 

dükkana girerek zimem (borç) defterini istemesi ve oradan bazı sayfaları veya defterdeki tüm 

sayfaları yırtması ve yırttığı sayfalarda bulunan borcun tamamını ödemesidir. Bu uygulama-

da borcu ödeyen kimin borcunu ödediğini, borcu ödenen de borcunu kimin ödediğini bilmez. 

Uygulamanın asıl amacı Cenab-ı Allah’ın (c.C) rızasını kazanmaktır.
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Toplumsal Yardımlaşma

 Tarihten günümüze Türk toplumu dayanışma ve yardımlaşmayı çok önemsemiş ve bu amaçla birçok kurum açmıştır.

 Atalarımız, yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için aşevleri, hastaların tedavisi için hastaneler, yaşlıları korumak için de huzu-

revleri açmışlardır.

 Geçmişten günümüze, yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla çeşitli yardım kurumları kurulmuştur. Selçuklu 

ve Osmanlı Devleti zamanında var olan vakıflar günümüzde sivil toplum kuruluşları adıyla yardımlaşma ve dayanışmaya katkı 

sağlamaktadır.

 Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Millî Eğitim Vakfı, Türkiye Di-

yanet Vakfı, Belediye Aşevleri ve bazı sivil toplum kuruluşları bunların başında gelir. Kar amacı gütmeyen bu kurumlar devletin 

ve hayırsever insanların gönüllü yardımlarıyla ayakta dururlar ve yardım faaliyetlerinde bulunurlar.

Sosyal Yardım Kuruluşlarına Bazı Örnekler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV): Muhtaç durumda olan vatandaşlara her türlü maddi ve 

manevi yardımda bulunan kuruluştur.

Yeşilay: 1920 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Amacı ülkemizdeki sigara, alkol ve bütün uyuşturucu 

bağımlılıklarını önlemektir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK): Korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuklar, engelli 

ve yaşlı bireyler için yuva işlemi gören kurumdur.

 Sivil Toplum Kuruluşu: Resmi kurumların dışında ve onlardan bağımsız olarak çalışan sosyal, 

kültürel, eğitim ve çevresel vb. konularda gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar 

yardıma muhtaç insanların birçok ihtiyacını karşılamaktadırlar.

İmece : Kırsal kesimde bir çok kişinin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya topluluğun işini 

görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesine denir.
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Sosyal ve ekonomik
dengesizliği azaltır.

Bir arada
yaşamamızı

sağlar.

Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmanın

Toplumsal Yararları

Sosyal
bağlarımızı
güçlendirir.

Sevgi, saygı ve
sorumluluk
duygularını
geliştirir.

Güven ortamının
oluşmasına
katkı sağlar.

İnsanlar
arasında iletişimi

artırır.

Toplumsal
huzuru sağlar.

Birlik ve
beraberliği
güçlendirir.

Milli Eğitim Vakfı (MEV): Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların her türlü eğitim ve öğretim ihti-

yaçlarını karşılamaya çalışır.

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA): Türkiye’deki çölleşme, 

kuraklık, ağaçlandırma ve su kirliliği gibi çevre sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan bir 

sivil toplum kuruluşudur.

 Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler ve felaketler binlerce insanı evsiz 

bırakmaktadır. Yüzlerce, hatta binlerce çocuk açlık, susuzluk, bulaşıcı hastalık 

gibi tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. İşte, böyle zamanlarda Kızılay ve 

diğer sivil toplum kuruluşlarımız zor durumda  kalanlara yiyecek, içecek, giysi, 

battaniye, çadır gibi yardımlarda bulunurlar. Ayrıca Kızılay, kan merkezleri ara-

cılığıyla ihtiyaç sahiplerine kan temin eder.

 Bu nedenle toplumda önemli görevleri üstlenen yardım kuruluşlarımıza katkıda 

bulunarak bunları ayakta tutmaya çalışmalıyız. Örneğin kan vermeyi teşvik ederek 

Kızılay’a katkıda bulunabiliriz. Diğer taraftan kan vermenin hayat kurtarmak anlamına 

geldiğini unutmamalıyız.

Kızılay; Sultan Abdülaziz döneminde 
(1868) Osmanlı Yaralı ve Hasta 
Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla 
kurulmuştur. 1895’de Türkiye Kızılay 
Cemiyeti, 1947’de de Türkiye Kızılay 
Derneği adını almıştır.

Darüşşafaka: Sultan Abdülaziz tarafın-

dan 1863 yılında yoksul ve yetim çocuk-

ların eğitim ve öğretimine destek olmak 

amacıyla kurulmuştur. Darüşşafaka 

Türkiye tarihinin eğitim alanında ilk sivil 

toplum kuruluşu örneğini oluşturur.

 Ülkemizde, yaratılmış olan canlılara faydalı 

olmak amacıyla birçok sivil toplum kuruluşu 

faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşların temel 

felsefesi; “Yaradılanı severim yaradandan 

ötürü” sözüdür.
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HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ
Hak, Sorumluluk ve Özgürlük

 İnsan, yaşamını bir toplum içinde sürdürdüğü için sosyal bir varlıktır. Bundan dolayı diğer insanlarla iletişim kurar ve birlikte yaşar. 

Bu durum hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarını ön plana çıkarır. Bu kavramların hangi anlamlara geldiğini inceleyelim.

 Doğuştan sahip olduğumuz haklar tüm insanlar için geçerlidir. İnsan, sahip olduğu hakları gerektiği gibi kullanarak mutlu bir hayat 

sürebilir. Haklarımızın bazıları şunlardır;

Kişilerin doğuştan 

kazandığı ya da 

yasalarla elde 

ettiği yetkidir.

Kişinin davranışları-

nın ya da yetki ala-

nına giren herhangi 

bir olayın sonucunu 

üstlenmesidir.

Kişinin başkalarının 

haklarına zarar 

vermeden kendi 

haklarını kullana-

bilmesi ve dilediğini 

yapabilmesidir.

HAK

SORUMLULUK

ÖZGÜRLÜK

ADD TO CART

HAKLARIMIZ

Yaşama hakkı

Tüketici hakkı

Sağlık hakkı

Bilgi Edinme hakkı

Eğitim hakkı

Dilekçe hakkı

 Bireylerin en temel hakkı, yaşama hakkıdır.

Sosyal bir varlık olan insanın bazı temel hakları ve özgürlükleri vardır. Bu haklar ve öz-

gürlükler sorumluluk bağlamında ele alınmalıdır.

Özgürlükler sınırsız değildir. Bir bireyin özgürlüğü başka bir bireyi rahatsız ettiği anda biter.
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 Hepimiz günlük hayatımızda birçok davranışta bulunuruz. Bu davranışların olumlu ya da olumsuz sonuçları olabilir. Bu sonuçla-

rı üstlenmek, sorumluluk kavramıyla ilgilidir. Evde, okulda ya da arkadaşlarımızla oyun oynarken birçok sorumluluğa sahibiz.

 Günlük hayatımızda başkalarına zarar vermeden, onların yaşamına ve haklarına müdahale etmeden dilediğimiz gibi hareket 

edebiliriz. Bu durum özgürlük kavramıyla ilgilidir. Hepimiz özgür bireyleriz. Ancak özgürlüğümüz hiçbir zaman sınırsız değildir. 

Yapmak istediğimiz davranışları planlarken bu davranışların, diğer insanları rahatsız edip etmeyeceğini de göz önünde bulun-

durmalıyız.

 Temel hak ve özgürlüklerimiz yasal güvence altındadır. Vatandaşlar olarak sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz uluslara-

rası belgeler ve Anayasamız tarafından korunmaktadır. Tüm kanunlar ve uygulamalar insan hak ve özgürlüklerini koruma pren-

sibiyle hazırlanmaktadır.

 Vatandaşlar, temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla dilekçe hakkını kullanabilirler. Dilekçe hakkı ile temel hak ve özgür-

lüklerimizi koruyabilir, isteklerimizi dile getirebiliriz. Bireyler bilgi edinme, şikayette bulunma, dilek ve öneri sunma gibi amaçlar-

la dilekçe yazarlar. Dilekçe, hakları ihlal edilen ya da haksızlığa uğrayan vatandaşların, hak arama yollarından birisidir.

 Dilekçe Hakkı: Anayasamızın 74. maddesine göre “Vatandaşlar kendileriyle ya da kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında 

yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir.” Bir kişinin dilekçesine en geç 30 gün içerisinde cevap veril-

mek zorundadır.

........................................................................................................................................................................................... OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzun 6-C sınıfında 965 numaralı Ecrin Minel DÖNMEZ adlı öğrenciyim. Devamsızlık durumumun tarafıma 

bildirilmesini istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

.......... / ........... / 2020

Adres:                Ad Soyad

                   İmza

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 Bilgi Edinme Hakkı: Bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgilere erişim hakkıdır. Bilgi 

edinmeye başvuran kişiye 15 gün içerisinde cevap verilmek zorundadır.

 Öğrenci olarak da okulda ve evde bazı sorumluluklarımız vardır. Bunlara;

• Okul kurallarına uymak

• Derslerimize çalışmak

• Odamızı ve kıyafetlerimizi toplamak

• Ev işlerinde ailemize yardımcı olmak gibi örnekleri verebiliriz.
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Sorumluluk Hak

1. Okulda öğretmenlerden eğitim alırım.

2. Yaptığım hareketlerin sonucunu üstlenirim.

3. Sınıfımı temiz tutarım.

4. Evde ve okulda yapmam gereken davranışları yaparım.

5. Herhangi bir kısıtlama olmadan düşünüp davranabilirim.

6. Dinimin ibadetlerini yerine getirebilirim.

7. Ailemle mutlu bir şekilde yaşarım.

8. Yalnızca kendimi değil çevremdekileri de düşünürüm.

9. Ödevlerimi zamanında yaparım.

10. Duygu ve düşüncelerimi serbestçe dile getiririm.

11. Özel hayatımın göz önünde olmasını istemem.

12. Davranışlarımla diğer insanlara zarar vermem.

13. Yaşadığım sorunlara dilekçe yazarak çözüm ararım.

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

Aşağıdaki ifadelerin hangi kavram ile ilgili olduğunu ilgili kutucuğa  işareti 

kayarak işaretleyiniz.

............................................................................................................................. kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi olarak adlandırılır.

Bir istek veya şikayetle ilgili olarak yazılan ve çözüm talebinde bulunulan yazılara .................................................................................... denir.

Sorunlarımıza çözüm ararken başkalarının ................................................................................................................................................. ihlal etmemeliyiz.

Bireylerin en temel hakkı ................................................................................................................................................................................................................. hakkıdır.

Temel hak ve özgürlüklerimiz uluslararası belgeler ve .................................................................................................... tarafından korunmaktadır.

Kişilerin doğuştan kazandığı ya da yasalarla elde ettiği yetkiye .............................................................................................................................. denir.

Kişilerin başkalarının haklarına zarar vermeden dilediğini yapabilmesine ......................................................................................................... denir.

........................................................................................................................................................................................... ve dilekçe hakkı en temel haklarımızdandır.

Haklarımızın ve sorumluluklarımızın neler olduğunu ............................................................................................................................. dersinde öğreniriz.

Vatandaşlık bilincine sahip olan bir birey .................................................................................................................................................. uygun hareket eder.

hak

özgürlük

dilekçe

yaşama

haklarını

sorumluluk

Sosyal Bilgiler

yasalara

anayasa

bilgi edinme
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D / Y

1. Toplumsal birlikteliği sağlamak için farklılıklara saygılı olunmalıdır.

2. Sosyal yardımlaşma kurumları toplumdaki birlik ve beraberliği arttıran en önemli kuruluşlar arasında yer alır.

3. Ön yargılı olmak birlik ve beraberliği güçlendiren bir unsurdur.

4. Yeşilay Cemiyeti doğal afetlerde insanlara çadır, battaniye vb. yardımlar dağıtır.

5. Milli Eğitim Vakfı eğitim faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

6. Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde toplumlar birbirlerine yardımcı olmalıdır.

7. Toplumlar birbirlerine yardım ederken o toplumun ırk, din vb. özelliklerine dikkat etmelidir.

8. İnsanların düşünceleri kendi düşüncemizden farklı olsa da onlara saygı duymalıyız.

9.
Kitle iletişim araçlarında bazı toplumların olumsuz yönlerinin gösterilmesi bireylerin bu toplumlara ön yargılı yak-
laşmasına neden olur.

.................................................................................................................... .......................................................... ..........................................................

.......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

a b c ç

d e f g

Uluslararası Kardeşlik Derneği

Eğitim ve Kültür
Derneği

Sağlık Yardım Çevre Eğitim

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Aşağıda bazı yardımlaşma ve dayanışma kurumlarına örnekler verilmiştir. Bu 

kurumların harflerini faaliyet alanlarına göre eşleştirip aşağıdaki kutucuklara 

yazalım.
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Adım - 02| TEST - 01

1. 
Türk Kızılayı

Türk Hava Kurumu

Çocuk Esirgeme Kurumu

  Şemadaki bilgilere verilebilecek en uygun başlık aşa-

ğıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

 A) Sosyal Yardım Kurumları B) Eğitim Kurumları

 C) Sağlık Kurumları D) Çevre Kurumları

2. Sivil toplum kuruluşları düzenledikleri yardım kampan-

yaları ile birçok muhtaç insana Ramazan kumanyası 

dağıttı. Bu kampanya birçok yoksul vatandaşın yüzünü 

güldürdü. Bu kuruluşlar devletin yetişemediği birçok 

hizmeti yerine getirerek devletin yükünü de hafifletmiş  

oluyorlar.

 Yukarıdaki anlatımda sivil toplum kuruluşlarının hangi 

özelliğinden söz edilmemiştir?

 A) Toplumsal sorunlara duyarlıdırlar.

 B) Yoksul insanların bazı ihtiyaçlarını karşılarlar.

 C) Sorunların çözümünde devletin yükünü azaltmakta-

dırlar.

 D) Devletten aldıkları destek ile faaliyetlerini yaparlar.

3. Toplumda yaşayan insanların dinî, dili, ırkı, siyasi görüşü 

ne olursa olsun insanların düşünceleri farklı olabilir.

 Aşağıdakilerden hangisi farklılıkların topluma kazan-

dırdıklarından biri değildir?

       A) Toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirir.

 B) Toplumun bir zenginliğidir.

 C) Toplumsal huzurun artmasını sağlar.

 D) Toplumda kültürel bozulmaya neden olur.

4. Zimem Defteri : Osmanlı Devleti’nde Ramazan-ı Şerif 

ayında hayır yapmak isteyenlerin bir dükkana girerek zi-

mem (borç) defterini istemesi ve oradan bazı sayfaları 

veya defterdeki tüm sayfaları yırtması ve yırttığı sayfa-

larda bulunan borcun tamamını ödemesidir. Bu uygu-

lamada borcu ödeyen kimin borcunu ödediğini, borcu 

ödenen de borcunu kimin ödediğini bilmez. Uygulama-

nın asıl amacı Cenab-ı Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaktır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zimem defteri uy-

gulamasının sağladığı katkılardan biri değildir?

 A) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirir.

 B) Birlik ve beraberliğe katkı sağlar.

 C) İnsanların Allah’ın rızasını kazanmalarına vesile olur.

 D) İlk çağlarda Avrupa toplumlarında görülen bir uygu-

lamadır.

5. 

Bu ay telefonla az
konuşmama rağmen

telefon faturamın
yüksek gelmesinden

şikayetçiyim.

Hanımefendi, lütfen
kurumumuza ..............
ile başvurarak bu
şikayetinizi bildiriniz.

 Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakiler-

den hangisi getirilmelidir?

 A) Gazete ilanı B) Nüfus cüzdanı

 C) Dilekçe D) Telefon cihazı
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Anayasamızın 74. maddesinde “Vatandaşlar kendisiyle ve kamu ile ilgili olarak dilek ve şikayetleri hakkında yetkili 

makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir” denilmektedir..

Buna göre;

1. Dilekçe ile hak aramak yasal bir suçtur.

2. Sadece TBMM’ye dilekçe yazılabilir.

3. Dilekçe yazmak her insan için zorunluluktur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Farklılıklarımız birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. Bu nedenle farklılıklara saygı duyulmalıdır. Herkesin ha-

yat tarzına, düşüncesine saygı göstermek demokrasinin temel unsurlarından biridir. Hz. Mevlana bir sözünde “Ben 

insanların ayıplarını gören gözlerimi körelttim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak.” diyerek farklılıklara saygının 

önemini vurgulamaktadır. Kısaca farklılıklar yaşamı tek düze olmaktan çıkarır ve zenginleştirir. Farklılıklara gösterilen 

saygı hem toplumun birlik ve beraberliğine hem de toplumsal barışa katkı sağlar. Farklılıklara saygının önündeki en 

büyük engelin de önyargı ve kalıplaşmış düşünceler olduğu unutulmamadır.

Toplumsal yardımlaşmanın katkıları ile ilgili hazırlanan Doğru - Yanlış etkinliğinde her doğru işaretleme 1 puan-
dır. Buna göre bu etkinliği yapan öğrenci toplamda kaç puan almıştır?

Toplumdaki sevgi, saygı ve sorumluluk duygularını geliştirir.

İnsanların güven duygusunu azaltır.

Milli birlik ve beraberliği sağlar.

Toplumsal barışa ve huzura katkı sağlar.

1.

3.

2.

A) Yalnız 1                                    B) Yalnız 2                                    C) 1 ve 2                                    D) 1, 2 ve 3

A) 1                                               B) 2                                             C) 3                                              D) 4

D

D

Y

Y

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Farklılıklara saygı birlik ve beraberliği artırır.

B) Farklılıklar bir toplumun zenginliğidir.

C) Hz. Mevlana farklılıklara saygının önemimi vurgulamıştır.

D) Farklılıklara saygı toplumu tek düze hale getirir.
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Engin Öğretmen Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerinden birer tane boş kağıt çıkarmalarını ister. Bu kağıtlara önce bir 

tane çiftçi, sonra futbolcu ve son olarak bir de hemşire çizmelerini ister. Öğrenciler çizimlerini tamamladıktan sonra 

öğretmen iki tane soru sorar.

• Kaç kişi çiftçi ve futbolcuyu kadın çizdi?

• Kaç kişi hemşireyi erkek olarak çizdi?

Engin Öğretmen bu etkinlikle öğrencilerine;

1. Toplumda yerleşmiş cinsiyet ayrımını fark etme

2. Kadınların bazı konularda erkeklerden daha yeterli olduğunu kabul etme

3. Kadın - erkek ayrımı olmadan herkesin istediği mesleği yapabileceğini anlama

yargılarından hangilerini kazandırmayı amaçlamıştır?

Geçmişten günümüze, yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla çeşitli yardım kurumları kurulmuştur. 

Selçuklu ve Osmanlı Devleti zamanında var olan vakıflar günümüzde sivil toplum kuruluşları adıyla yardımlaşma ve 

dayanışmaya katkı sağlamaktadır. Osmanlı Devleti'nde var olan sadaka taşları, zimem defteri ve askıda ekmek gibi 

bazı uygulamalar günümüzde de devam etmektedir. Günümüzde Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 

Diversity, Milli Eğitim Vakfı, Türkiye Yeşilay, Belediye Aşevleri gibi sivil toplum kuruluşları faaliyet göstermektedir. Bu 

kuruluşların bir kısmı devletin bir kısmı da hayırsever insanların gönüllü yardımlarıyla ayakta durur ve yardım faaliyet-

lerini devam ettirirler.

Buna göre;

1-Türk devletleri geçmişten günümüze yardımlaşmaya önem vermiştir.

2-Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın tarihi geçmişe dayanmaktadır.

3-Yardım kuruluşlarının tamamının ihtiyaçları hayırsever insanlar tarafından karşılanmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4.

5.

A) Yalnız 1 B) 1 ve 3 C) 1 ve 2 D) Yalnız 2

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1, 2 ve 3 D) Hiçbiri
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