
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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 
sorular “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.
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

 Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık ve hukukla 

ilgili konular içeren bir dertir.

 Sosyal Bilgiler dersi; ülkesinin ve dünyanın farkında olan, sosyal 

hayattaki hak, ödev ve sorumluluklarını bilen etkin vatandaşlar 

yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir.

Sosyal Bilgiler dersi sayesinde;

 Türk milletine ait bağımsızlık ve egemenlik unsurlarının 

neler olduğunu öğreniriz.

 Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavrar, herkesin 

yasalar önünde eşit olduğunu öğreniriz.

 Ülkemize karşı göev ve sorumluluklarımızın neler olduğunu 

öğreniriz.

 Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıyarak 

insanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkileri öğreniriz.

 Bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu 

ve olumsuz etkilerini öğreniriz.

 Türk tarihini ve kültürünü oluşturan temel kavramları, 

milli bilincin oluşması ve kültürel mirasın korunması 

gerektiğini öğreniriz.

 Yaşadığımız toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

özelliklerini kavrar, bu unsurlarla ilgili diğer ülkelerle olan 

ilişkilerimizi öğreniriz.

 Özgür bir birey olarak fiziksel ve duygusal özelliklerimizin; ilgi, 

istek ve yeteneklerimizin farkına varırız.

 Farklı meslekleri tanır ve her mesleğin özel, değerli ve gerekli olduğunu kavra-

rız.

İN
FO

G
R
A
FİK

B
İR

EY
 V

E TO
P

LU
M

Ü
N

İTE - 1
5 S

O
S

Y
A

L B
İLG

İLER

K
urum

 / M
illî K

ültür / G
rup / C

oğrafya / Y
ardım

laşm
a / H

ukuk / Tarih / Ekonom
i / Sosyalleşm

e / V
atandaş / Ç

ok boyutluluk / D
ayanışm

a

Etkin Vatandaş
Kanunlara ve kurallara uyar.

Vergisini düzenli öder.

Sorum
luluk bilinciyle hareket eder.

Ülke ekonom
isine katkıda bulunur.

Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır.

Seçim
lere katılarak ülke yönetim

ine katkı sağlar. 
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Etkin Vatandaş

2003 yılında çıkarılan Bilgi Edinme Kanunu ile kişi kendini ilgilendiren bir konuda bilgi alma hakkına 

sahip olmuştur. Kanunun amacı; devlet yönetiminde açıklık ve şeffaflık ilkelerini uygulamak, 

demokratik devlet olarak görevlerini yerine getirmektir. Etkin bir vatandaş olarak bu hakkımızı 

kullanabiliriz.

 Vatandaşların devlete karşı sorumlulukları olduğu gibi devletin de vatandaşlara sağladığı haklar vardır.

 Ülkesinin geleceğinde rol oynayan, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olan ve bunlara göre hareket eden kişiler 

etkin birer vatandaştır.

 Etkin bir vatandaş olan Salih Bey’in yaptıklarını inceleyelim.

Vergilerimi düzenli olarak 
öderim.

Haklarımı bilirim ve gerekti-
ğinde kullanırım.

Yaşadığım çevreyi tanırım ve 
korurum.

Değişikliklere ve farklı fikirlere 
açığımdır.

Askerlik görevimi yerine 
getirdim.

Ülkeme ve çevreme karşı olan 
sorumluluklarımı bilirim ve

sorumluluk bilinciyle hareket 
ederim.

Seçim zamanı geldiğinde 
oyumu kullanırım.

Kanunlara ve kurallara 
uyarım.

Üretim yaparak ülke ekono-
misine katkıda bulunurum.

Karşılaştığım sorunların çözümü 
için alternatif çözümler üretirim.

Tanımlar Etkin Vatandaş: Ülkesinin geleceğinde rol oynayan, devlete ve topluma karşı sorumluluklarının 

bilincinde olan bireye denir. Sosyal bilgiler dersi, ülkemizin etkin vatandaşları olmamıza katkı sağlar.

İstek ve şikayetlerimizi yazılı olarak uygun makamlara bildirmeye “dilekçe hakkı” denir.

Fatih  Belediyesi Başkanlığına

       İstanbul

Mahallemizin çöpleri  10.11.2020 ile 18.11.2020 tarihleri arasında toplanmamıştır. 

Bu soruna çözüm bulunmasını rica ederim. Gereğini bilgilerinize 

arz ederim.

  

Adres:                                               ..... /..... / 2020                                               

Tel:                                                    Adı ve Soyadı:                                                       

1

Benim
NOTUM

Aşağıda verilen dilekçe örneğini inceleyiniz. Siz de istek ve şikayetlerinizle ilgili uygun makamlara örnekte olduğu gibi
dilekçeler yazabilirsiniz.
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 Her gün çevremizde birçok olayla karşılaşırız. Bu olay-
lardan bazıları bizi doğrudan etkilerken, bazıları ise bizi 
hiç bir şekilde etkilemeyebilir.

 İnsanın farklı duygu, düşünce veya kişilik özelliklerine 
sahip olması, olayların neden ve sonuçlarının kişiler 
açısından farklılık oluşturması gibi nedenlerle toplum-
daki bireyler olaylardan aynı şekilde etkilenmeyebilir.

 Örneğin; kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması 
ildeki tüm öğrencileri, öğretmenleri, aileleri, okul 
çalışanlarını, servis şoförlerini doğrudan etkilerken, 
trafiğin rahatlaması gibi sonuçları da diğer vatandaşları 
dolaylı olarak etkiler.

 Bir olayın birden fazla sebebi ve sonucu olabilir. Aynı 
olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir ve etkileri 
zaman içinde birçok alanda görülebilir. İşte buna olay-
ların çok boyutluluğu denilmektedir.

 Örneğin; göç, büyük kentlerde yaşayan kiracılar açısın-
dan konut bulamama, kira fiyatlarının artması gibi, 
sorunlara neden olabilir. Ev sahibi açısından yüksek 
kira getirisi, işveren açısından ise düşük ücretle eleman 
çalıştırma gibi durumlara yol açabilir.

Olaylar ve Çok Boyutluluğu

ÖRNEK
Ali’nin babasının yaptığı trafik kazasını çok boyutlu olarak incelersek:

Nedenleri:
 Yolların bozuk olması,
 Aracının frenlerinin tutmaması,
 Ali’nin babasının yol çalışması yapıldığına dair işaretlere dikkat 

etmemesi

Sonuçları:
 Kaskoları olmadığı için aracın tamiratı Alilerin bütçesini 

zorladı.
 Kaza nedeniyle uzun süre trafik sıkışıklığı yaşan-

dı.
 Yol çalışmalarının uzamasına neden oldu.

 Olayları değerlendirirken farklı yönlerden bakmak bize çok boyutlu bir bakış açısı kazandırır. 
Çok boyutlu bakış açısına sahip bireyler sorunların çözülmesine daha fazla katkıda bulunur-
lar.

 Bir olayın sonuçları başka olayların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum olaylar 
arasındaki neden-sonuç ilişkisinin göstergesidir. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisinin 
olması, olayların birbirinden bağımsız olmadığının göstergesidir.

Olayların çok boyutluluğunu incelerken;

1.  Olayın nedenlerine    2.  Hangi insanları etkilediğine

3.  İnsanları nasıl etkilediğine   4.  Olayların sonuçlarına dikkat etmemiz gerekir.

Etkinl ikEtkinl ik 1
Aşağıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirip, ulaşılan harfleri kullanarak şifreyi bulunuz.

Etkinl ikEtkinl ik2
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşta görülebilir bir özelliktir? İşaretleyerek gösterelim.

İL

Sosyal bilgiler dersinde sadece 
kendi kültürümüze sahip çıkmayı 
öğreniriz.

YA

Sosyal bilgiler dersi sayesinde 
çevremizdeki tarihi eserler ve 
doğal varlıkların farkına varırız.

AS

Görmediğimiz olaylar dolaylı 
olarak bizi de etkileyebilir.

SB

Ülke yönetimine katkı sağlayan 
kişiler etkin birer vatandaştırlar.

TS

Toplum içinde görev üstlenmek-
ten korkan, değişikliklere ve farklı 
fikirlere kapalı olan bireyler etkin 
vatandaş olarak değerlendiril-
mektedir.

OE

Bir olay bazılarını olumlu etkiler-
ken bazılarını ise olumsuz etkile-
yebilmektedir.

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
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zaman içinde birçok alanda görülebilir. İşte buna olay-
ların çok boyutluluğu denilmektedir.

 Örneğin; göç, büyük kentlerde yaşayan kiracılar açısın-
dan konut bulamama, kira fiyatlarının artması gibi, 
sorunlara neden olabilir. Ev sahibi açısından yüksek 
kira getirisi, işveren açısından ise düşük ücretle eleman 
çalıştırma gibi durumlara yol açabilir.

Olaylar ve Çok Boyutluluğu

ÖRNEK
Ali’nin babasının yaptığı trafik kazasını çok boyutlu olarak incelersek:

Nedenleri:
 Yolların bozuk olması,
 Aracının frenlerinin tutmaması,
 Ali’nin babasının yol çalışması yapıldığına dair işaretlere dikkat 

etmemesi
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 Kaskoları olmadığı için aracın tamiratı Alilerin bütçesini 
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Çok boyutlu bakış açısına sahip bireyler sorunların çözülmesine daha fazla katkıda bulunur-
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 Bir olayın sonuçları başka olayların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum olaylar 
arasındaki neden-sonuç ilişkisinin göstergesidir. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisinin 
olması, olayların birbirinden bağımsız olmadığının göstergesidir.
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1.  Olayın nedenlerine    2.  Hangi insanları etkilediğine

3.  İnsanları nasıl etkilediğine   4.  Olayların sonuçlarına dikkat etmemiz gerekir.

Etkinl ikEtkinl ik 1
Aşağıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirip, ulaşılan harfleri kullanarak şifreyi bulunuz.

Etkinl ikEtkinl ik2
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşta görülebilir bir özelliktir? İşaretleyerek gösterelim.

İL

Sosyal bilgiler dersinde sadece 
kendi kültürümüze sahip çıkmayı 
öğreniriz.

YA

Sosyal bilgiler dersi sayesinde 
çevremizdeki tarihi eserler ve 
doğal varlıkların farkına varırız.

AS

Görmediğimiz olaylar dolaylı 
olarak bizi de etkileyebilir.

SB

Ülke yönetimine katkı sağlayan 
kişiler etkin birer vatandaştırlar.

TS

Toplum içinde görev üstlenmek-
ten korkan, değişikliklere ve farklı 
fikirlere kapalı olan bireyler etkin 
vatandaş olarak değerlendiril-
mektedir.

OE

Bir olay bazılarını olumlu etkiler-
ken bazılarını ise olumsuz etkile-
yebilmektedir.

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

ŞİFRE
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Adım - 01 | TEST - 01

1. •	 Düşünme	yeteneğimizin	gelişmesine	 katkıda	bulu-
nur.

• Sorun	çözme	becerimizi	ve	empati	kurma	yetene-
ğimizi	arttırır.

• Temel	hak	ve	özgürlüklerin	bilincinde		bireyler	ol-
mamızı	sağlar.

Bu kazanımları aşağıdaki derslerden hangisi ile el-
de ederiz?

A)	Sosyal	bilgiler	 B)	 Fen	bilimleri

C)	Matematik	 D)	 Türkçe	

2. Sosyal bilgiler dersinde ülkemizi ve 
dünyayı tanırız ve çevremize karşı 
daha duyarlı oluruz. Sorunlar karşı-
sında çözümler üretebilme becerisi 
kazanırız.

Elif’in anlatımlarından sosyal bilgiler dersi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	Çevre		bilinci	kazandırır.

B)	Dünyada	 yaşanan	 gelişmelerden	 haberdar	 olma-
mızı	sağlar.

C)	Ülke	 sorunlarına	 karşı	 ilgisiz	 nesiller	 yetişmesine		
neden	olur.

D)	Sorun	çözme	becerilerimiz	gelişir.

3. Ali	mahallelerindeki	yolların	bozuk	olmasından	dolayı	
zorluklar	yaşamaktadır.

Ali bu soruna karşı aşağıdakilerden hangisini yap-
malıdır?

A)	Belediyeye	dilekçe	yazmalıdır.

B)	Mahalleden	taşınmalıdır.

C)	Yetkililere	sorunu	sözlü	olarak	anlatmalıdır.

D)	Sorunu	çözmeye	çalışmaktan	vazgeçmelidir.

4. Olayların	görünen	nedenleri	olduğu	gibi	görünmeyen	
nedenleri	de	olabilir.

Buna göre, olayları değerlendirirken aşağıdakiler-
den hangisine dikkat edilmelidir?

A)	Olayların	sonuçlarına

B)	Olayların	çok	boyutluluğuna

C)	Olayların	yaşandığı	yerlere

D)	Olaylara	karışan	kişilere

5. 
Televizyonda izlediğim bir habere göre, 
ülkemiz topraklarının önemli bir kısmını 
erozyonla kaybediyoruz. Bu durumun 
gelecekte birçok hayvan ve bitki türüne 
ve  ülke tarımına büyük zarar vereceği  
ve herkesin durumdan olumsuz etkile-
neceği söyleniyor.

Zeynep’in verdiği bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A)	Birçok	canlının	yaşamı	tehlikeye	girmiştir.

B)	Haberde	erozyonun	nedenleri	 çok	boyutlu	olarak	
ortaya	konulmuştur.

C)	Zeynep	olayın	sonuçlarından	etkilenmemiştir.

D)	Olayın	birçok	olumsuz	sonucu	vardır.

6. Otobüs	 durağında	 bekleyen	 kişilerden	 bazıları	 oto-
büsün	 geç	 gelmesine	 sinirlenerek	 tepki	 gösterirken;	
bazıları	ise	bu	durumu	kitap	okuyarak	değerlendirmiş	
ve	tepki	göstermemiştir.

Bu örnek, aşağıda verilen yargılarından hangileriyle 
ilişkilendirilebilir?

A)	İnsanlar,	olaylar	karşısında	ortak	tepkiler	verir.

B)	Olaylara	verilen	tepkiler,	kültürel	özellikleri	yansıtır.

C)	Olaylar,	birden	çok	sonuca	bağlı	olarak	ortaya	çı-
kar.

D)	Aynı	olay	karşısında	insanlar	farklı	tepkiler	verebi-
lir.
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1. Bugün sınıfımızda başkanlık 
seçimi yapıldı. Bazı arkadaşlarım 
bana oy vermediler ve onların 
yüzünden başkanlığı kaybettim. 

Bundan sonra onlarla asla 
konuşmayacağım. Arkadaşlığımı 

da sonlandıracağım.

Akşam haberlerde ünlü bir 
markanın ürünlerini kaçak olarak 
üreten bir firmaya baskın yapıldı-
ğını öğrendim. Bence polisler 
yanlış yapmışlar. İnsanlar ne 
güzel üretim yaparak ekonomi-
mize katkı sağlıyorlar.

Kullandığımız kağıtları çöp 
kutusu yerine geri dönüşüm 

kutularına atmalıyız. Çünkü bunu 
yaparak hem ülkemizin ekono-
misine katkı sağlarız hem de 

milyonlarca ağacı kesilmekten 
kurtarabiliriz.

Mahallemizdeki çöpler bir hafta-
dır toplanmıyor. Bütün mahalleyi 
kötü kokular sardı. Kötü kokular-
dan rahatsız olduğumu babama 
söyledim. Babam da belediye 
yetkilerini telefon ile arayarak 
onlara ağzına geleni söyledi.

Sosyal bilgiler dersinin amaçlarına uygun olan diyalogların yanındaki kutuları boyamak isteyen Utku, kutuları 
aşağıdakilerden hangisindeki gibi boyamalıdır?

A) B) C) D)

2. 

LONDRA TİPİ HAVA KİRLENMESİ

Evlerde, sanayi tesislerinde, motorlu taşıtlarda ve enerji santrallerinde petrol ve kömür gibi yakıtların kullanımı 

sonucu ortaya çıkan gazların meydana getirdiği dumanın sisle karışması sonucunda oluşan hava kirliliğine 

Londra tipi hava kirlenmesi denir.

1952 yılında Londra’da bacalardan çıkan kükürtdioksit, sis ve duman karışarak şehrin üzerini kaplamış, iki hafta 

gibi bir sürede 4000 kişinin hayatını yitirmesine sebep olmuştur. Ülkemizde de sanayi faaliyetlerinin yoğun 

olduğu İstanbul, İzmir ve Bursa’da bu tip hava kirliliğine rastlanmaktadır.

Bu tip hava kirliliği cilt ve gözlerde tahrişe, bronşit gibi hastalıklara yol açmaktadır. Ayrıca metallerin paslanma-

sına, renk değiştirmesine, betonların kalkmasına, boyaların, kiremitlerin, kalkerlerin bozulmasına, toprağın asitle-

nerek verimsizleşmesine yol açmaktadır.

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Ülkemizde	İstanbul,	İzmir,	Bursa	gibi	büyük	şehirlerde	hava	kirliliği	görülmektedir.

B)	Londra	tipi	hava	kirlenmesi	sadece	İngiltere’de	görülen	bir	kirlilik	türüdür.

C)	Hava	kirliliği	çok	boyutlu	olarak	ele	alınması	gereken	bir	sorundur.

D)	Dünya’da,	ölüme	en	çok	neden	olan	kirlilik	türü	hava	kirliliğidir.

11
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3. 

Annem ev işleri yaparken küçük kardeşimle ilgilenmemi istedi. Ben de kardeşimle birlikte oyun oyna-
mak için evimizin hemen karşısındaki parka gittim. Kardeşim kaydıraktan kaymak istediğini söyledi. 
Ancak kaydırağın merdivenlerindeki tahta basamaklardan biri kırılmış ve merdivende bir boşluk oluş-
muş. Kardeşime merdivende oluşan boşluğu gösterirken küçük bir çocuk bu merdivenlerden düşerek 
kolunu ve bacağını yaraladı. Bu durumu gören diğer anne ve babalar “Geçen gün de başka bir çocuk 
buradan düştü ve yaralandı. Kimse önlem almadı.” dediler. 5. sınıf öğrencisi olarak bu soruna çözüm 
bulmaya karar verdim.

Fatma’nın karşılaştığı bu soruna çözüm bulmak için yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	Evinden	alet	çantasını	getirip	kırık	merdiven	basamağını	onarmak

B)	Annesinin	sorunu	yetkililere	bildirmesi	için	telefon	etmesini	sağlamak

C)	Mahalle	sakinlerinin	dilekçe	ile	durumu	belediye	yetkililerine	bildirmelerini	sağlamak

D)	Sorunun	daha	hızlı	bir	şekilde	çözülmesini	sağlamak	için	belediye	yetkililerine	elektronik	posta	göndermek

4. Aynı	toprak	üzerinde	yaşayan	ve	devlete	vatandaşlık	bağı	ile	bağlı	olan	kişilere	vatandaş	denilmektedir.	Vatandaş-
ların	devlete	karşı	sorumlulukları	olduğu	gibi	devletin	de	vatandaşlara	sağladığı	haklar	vardır.	Bir	ülkede	yaşayıp	
o	ülkenin	kurallarına	tam	olarak	uyan,	çevresine	karşı	örnek	olan,	devlete	karşı	sorumluluklarını	bilen	ve	yerine	
getiren	kimeler	etkin	vatandaş	olarak	nitelendirilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi etkin vatandaşın yapacağı davranışlardan biri değildir?

A)	Aldığı	ürünlerin	ödemesini,	kasada	bekleyen	diğer	müşterilerin	önüne	geçerek	yapar.

B)	Seçimlerde	desteklediği	aday	dışındaki	adaylara	oy	verilmesini,	güç	kullanarak	engellemeye	çalışır.

C)	Kanun	ve	kurallara	uyarak	ödemesi	gereken	vergileri	geciktirmeden	ödemek.

D)	Özgürlüğünün	sınırız	olduğunu	düşünmek	ve	her	yerde	dilediği	gibi	davranmak.

5.  
Açılan	yeni	fabrika	şehrimizdeki	herkesi	çok	mutlu	etti.	küçük,	fazla	iş	imkânının	ol-
madığı	şehrimizde	fabrikanın	açılmasıyla	birlikte	işsiz	olanlar	fabrikada	çalışmak	
üzere	işe	alındılar.	Fabrikanın	açılması	yalnızca	işçileri	sevindirmedi.	Fabrikada	
çalışacak	 işçileri	 taşıması	 için	 şehrimizde	ulaşım	hizmetleri	 veren	bir	 şirketle	
anlaşıldı.	Açılan	fabrikada	çalışmak	üzere	başka	şehirlerden	insanlar	şehrimize	
taşındılar.	Şehrimizde	nüfus	arttı.	Esnaflar	daha	fazla	satış	yapmaya	başladı-
lar.	Ev	kiralarının	artması	ev	sahiplerini	mutlu	ederken	kiracıları	ise	üzdü.	Kısa	
bir	süre	sonra	fabrika	yakınlarında	yaşayan	insanlar	hava	kirliliği	nedeniyle	
çeşitli	rahatsızlıklar	yaşamaya	başladılar.	Bu	konuyla	ilgili	fabrika	
sahiplerinin	yeni	önlemler	alacağı	söyleniyor.

Bu bilgilere göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	Şehirlerde	yaşanan	nüfus	artışı	her	zaman	olumsuz	sonuçların	
ortaya	çıkmasına	neden	olmaktadır.

B)	Meydana	gelen	bir	olay	bazı	bireyleri	olumlu	bazı	bireyleri	ise	olumsuz	yönde	etkilemektedir.	,

C)	Fabrikaların	açılması	şehirlerde	yaşanan	işsizliği	azalttığı	gibi	esnafların	gelirlerini	de	arttırmaktadır.

D)	Oluşturdukları	hava	kirliliği	nedeniyle	insanların	hastalanmalarını	engellemek	için	fabrikalar	şehir	merkezlerinin	
dışına	taşınmalıdır.

GRUPLAR  VE  ROLLER
 Ortak bir amaç için bir araya gelen, çeşitli kurallara göre hareket eden, karşılıklı ilişkilerde bulunan ve en az iki kişiden 

oluşan topluluğa grup denir.

 Her insan yaşamı boyunca çeşitli grupların içinde yer alır. Ailemiz, arkadaşlarımız ve akrabalarımız yaşamımız boyunca 

içinde bulunduğumuz gruplara örnek olarak verilebilir.

 Gruplar, toplumsal yaşamın sürekliliğinin sağlanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Katıldığımız ilk sosyal grup olan 

ailemiz sayesinde beslenme, barınma gibi fiziksel ihtiyaçlarımız yanında sevgi, saygı gibi duygusal ihtiyaçlarımızı da karşı-

larız.

 Bulunduğumuz gruplar içinde bizden beklenen bazı 

davranışlar vardır. Bunlar bizim rollerimizdir. Örne-

ğin; Aile içinde yer aldığımız ilk gruptur ve aile 

içinde birçok rolümüz vardır.

 Üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya 

gelirler.

 Üyeleri arasında iş birliği ve iş bölümü vardır.

 İki ya da daha fazla kişiden oluşabilirler.

 Grup üyelerinin grup içinde çeşitli hak ve sorumlulukları 

vardır.

 Gruplar uzun ya da kısa süreli olabilirler.

 Grupta gönüllü olarak çalışılır.

 Her üyenin grup içinde çeşitli rol ve görevleri vardır.

Grubun Özellikleri

Sınıfta başkan

Okulda öğrenci

Çevre kulübünde gönüllü

Evde ağabey

Mahallede arkadaş

Koroda solist

Ailede çocuk

Futbol takımında kaptan

Tanımlar Rol: Bir kimsenin bir işte ya da bir grupta üstüne düşen göreve denir.
Kurum: Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından ya da devlet izniyle kişiler tarafında 
kurulmuş yapılara denir. Devlet tarafından kurulan kurumlara resmi kurum denir. Kişiler tarafından 
kurulan kurumlara da özel kurumlar denir. Bireylerin kurum içinde de farklı rolleri olabilir. Öğretmen, 
öğrenci, hizmetli gibi.
Kalabalık: Rastlantı sonucu, ortak bir amaçları olmadan ve ilişkilerinde süreklilik olmayan insan 
topluluğuna kalabalık denir. Örnek: Markette alışveriş yapanlar, otobüs durağında bekleyenler 
kalabalığa verilebilecek örneklerdir.12
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ğin; Aile içinde yer aldığımız ilk gruptur ve aile 

içinde birçok rolümüz vardır.

 Üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya 
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Tanımlar Rol: Bir kimsenin bir işte ya da bir grupta üstüne düşen göreve denir.
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kurulan kurumlara da özel kurumlar denir. Bireylerin kurum içinde de farklı rolleri olabilir. Öğretmen, 
öğrenci, hizmetli gibi.
Kalabalık: Rastlantı sonucu, ortak bir amaçları olmadan ve ilişkilerinde süreklilik olmayan insan 
topluluğuna kalabalık denir. Örnek: Markette alışveriş yapanlar, otobüs durağında bekleyenler 
kalabalığa verilebilecek örneklerdir.
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HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM
 Hukuk düzeninin bizlere sağlamış olduğu yetkilere hak denir. İçinde yer aldığımız grup ve kurumlarda üstlendiğimiz rolle-

re bağlı olarak çeşitli haklarımız vardır.

 Sahip olduğumuz hakların bir kısmı yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.

 Sahip olduğumuz hakların yanında içinde bulunduğumuz grupların ya da kurumların devamlılığı için yerine getirmemiz 

gereken sorumluluklarımız da vardır.

 Bireyin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenebilmesine sorumluluk 

denir.

 Haklar ve sorumluluklar birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Genel olarak kazanılan haklar beraberinde sorumlulukları da 

getirir.

Evdeki Bazı Sorumluluklarımız
 Ailede huzuru bozacak kötü davranışlardan uzak durmak

 Ev işlerinde büyüklere yardımcı olmak

 Verilen iş ve görevleri istenilen şekilde yapmak

Okuldaki Bazı Haklarımız
 Okulun tüm fiziki ortamlarından yararlanma

 Sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görme

 Dürüst, adil ve başarılı eğitim

Toplumdaki Bazı Haklarımız
 Temiz bir çevrede yaşamak

 Arkadaşlar ile oyun oynamak

 Gezmek, eğlenmek

Okuldaki  Bazı Sorumluluklarımız
 Okulu ve okul bahçesini temiz tutmak

 Okul eşyalarına zarar vermemek

 Diğer öğrenciler ile uyum içinde olmak

 Derslere düzenli olarak katılmak

Çevreye Karşı Bazı Sorumluluklarımız
 Yerlere çöp atmamak

 Yüksek sesle konuşup gürültü yapmamak

 Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak

Evdeki Bazı Haklarımız
 Eğitimimiz için gerekenlerin yapılması

 Aile içinde fikirlerimizi özgürce söyleyebilme

 Yeme, içme, giyinme, korunma gibi temel ihtiyaçlarımızın
karşılanması

Sorumluluk
Sahibi

Bireyler

Bağımsız hareket edebilirler.

Değer yargılarını dikkate alır.

Yaptığı işi sonuna kadar götürebilir. Verdiği kararların sonuçlarını üstlenebilir.

Kendi kararlarını kendi verebilir.

Kendine güvenir.

1
Aşağıda bazı haklar ve sorumluluklar verilmiştir. Verilen sorumlulukların hangi hakarımızla ilgili olduğunu karşılarındaki 
boşluklara yazınız.

EĞİTİM BESLENME OYUN EĞLENCE

Ödevlerini zamanında yapmak

Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek
almak

Televizyondan yaşımıza uygun programları
izlemek

Okul araç ve gereçlerine zarar vermemek 

Sağlığımıza zararlı yiyecekler yememek

Bilgisayar karşısında uzun zaman geçirmemek 

Derslerde öğretmenlerimizi dikkatlice dinlemek

Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamak

Diğer öğrenciler ile uyum içinde olmak

Farklı gıdalar kullanılarak hazırlanan
yemeklerden yemek

14

ÖRNEKTİR



HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM
 Hukuk düzeninin bizlere sağlamış olduğu yetkilere hak denir. İçinde yer aldığımız grup ve kurumlarda üstlendiğimiz rolle-
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Evdeki Bazı Sorumluluklarımız
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Kendi kararlarını kendi verebilir.

Kendine güvenir.

1
Aşağıda bazı haklar ve sorumluluklar verilmiştir. Verilen sorumlulukların hangi hakarımızla ilgili olduğunu karşılarındaki 
boşluklara yazınız.
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ÇOCUK HAKLARI
 Her birey  18 yaşına gelene kadar çocuk kabul edilir. Çocuk hakları, kanunlar ve insani değerler açısından tüm dünya 

çocuklarının doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürü-

ye karşı korunma gibi haklarının hepsidir.

 Çocuk haklarının korunması için, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 

“Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir.  Bu nedenle 20 Kasım 

“Çocuk Hakları” günü olarak kutlanmaktadır.

 Türkiye, Birleşmiş Milletler Cemiyeti’nin bir üyesi olarak “Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme”yi 14 Eylül 1990 yılında kabul etmiştir.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 

Fonu) Çocuk Haklarının korunması için 

Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş-

tur. Amacı, dünya çocuklarına yardım 

etmek ve raporlar hazırlayarak çocuk-

ların yaşadığı zorlukları dünyaya 

duyurmaktır.

Ülkelerin yasalarca belirlediği yaş ve sınırların altındaki hiçbir 

çocuk işçi olarak çalıştırılamaz.

Ülkemizde çocukların haklarını kullanmalarına olanak sağlamak 

amacıyla hemen hemen her kentte çocuk meclisleri bulunmak-

tadır. Çocuklar bu meclislere katılarak duygu ve düşüncelerini 

özgürce ifade etme fırsatı bulabilmektedir.

Çocuk Hakları
 Her çocuğun din ve vicdan hürriyetine saygı gösterilmelidir.

 Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır. Çocukların yaşamını korumak 
herkesin ilk görevidir.

 Her çocuğun, tıbbi bakım, sağlık hizmeti veren kuruluşlardan yararlanma 
hakkı vardır.

 Her çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

 Her çocuğun isim, vatandaşlık, anne ve babasını bilme ve onlar 
tarafından bakılma hakkı vardır.

 Çocukların her türlü şiddet ve sömürüye karşı korunma hakkı vardır.

 Çocukların düşüncelerini söyleme ve seçme hakkı vardır.

 Her çocuğun oyun oynama ve yeteneklerini geliştirme hakkı 
vardır.

 Çocuk haklarının korunması ve ihlallerinin önlenmesi için kamu 
kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve çocuk haklarına 
duyarlı insanlara çeşitli görevler düşmektedir.

 Ülkemizde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Darüşşafaka gibi kurumlar çocukların ve haklarının 
korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Etkinl ikEtkinl ik 1
Aşağıda verilenlerden hangisinin hak hangisinin sorumluluk olduğunu karşısındaki kutucuklara işaretleyiniz.

Kişisel eşyalarımıza özen göstermek

Hasta olduğumuzda doktora gitmek

Verilen ödevleri aksatmadan ve zamanında yapmak

Belirli bir yaşa gelindiğinde okula gitmek

Teneffüste, koridorda ve merdivenlerde koşmamak

Öğretmenlerimize ve sınıf arkadaşlarımıza karşı saygılı olmak

Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak

Acıktığımız zaman yemek yemek

Haberleşme için çeşitli iletişim araçlarını kullanmak

Bulunduğumuz ortamda bizi ilgilendiren konularla ilgili fikrimizi
söyleyebilmek

Oyun oynamak, eğlenmek, müzik dinlemek

Yemek yerken tabağımızda yemek bırakmamak

Bilgisayar başında uzun süre vakit geçirmemek

Çevremizdeki yeşil alan ve ağaçlara zarar vermemek

Sokak hayvanlarının içebilmesi için kapı önüne su koymak

Hak Sorumluluk
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Etkinl ikEtkinl ik 2
Aşağıdaki çocukların yaşadığı durumların Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hangi maddesine aykırı olduğunu eşleştiriniz.

Yaşım 14. İlçemizdeki liseye gidip üniversite 

okumak istiyorum. Babam çalışıp aile 

bütçemize katkı yapmam gerektiğini söyle-

yerek beni okula göndermiyor.

Adım Jamal. Ülkemde savaş ve iç karışıklık 

var. Yaşım henüz 13 olmasına rağmen 

ülkemi korumak için silahlı direnişe katılıyo-

rum.

Bizim mahallede çocuk parkı yok. Biz de 

arkadaşlarımla birlikte evimizin hemen 

arkasında bulunan arsada top oynuyorduk. 

Ancak oraya bu sabah iş makineleri geldi. 

Yeni bir bina yapılacakmış.

Ben aslen Nijerya’lıyım. Babamın işi gereği 

bu ülkeye taşındık. Ten rengimden dolayı 

arkadaşlarım benimle alay ediyor ve beni 

oyunlarına almıyorlar.

Bizim ailede kararlar alınırken benim ne 

düşündüğümü kimse önemsemiyor. Her 

kararı annem ve babam alıyor. Ben ise 

sadace alınan kararları uyguluyorum.

Her çocuğun boş zamanlarını değerlen-

dirme hakkı vardır.

Hiçbir çocuğa ırkı, dili, dini, rengi veya 

cinsiyeti yüzünden ayrım yapılmaz.

Çocuklar büyükler gibi bir işte çalışa-

maz. Belli yaşın altındaki çocuklar çalış-

tırılamaz.

Her çocuk düşüncesini özgürce açıkla-

ma hakkına sahiptir.

Çocuklar savaştan korunmalıdır. 15 

yaşın altındaki çocuklar askere alına-

maz.
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Adım - 02 | TEST - 01

1. İçinde	 bulunduğumuz	 gruplarda	 bir	 takım	 rollerimiz	
vardır.	Bu	rollerimizden	kaynaklı	bizden	beklenen	ve	
yapmamız	gereken	davranışlar	vardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerden 
beklenen davranışlardan biri değildir?

A)	Ders	çalışmak

B)	Okulu	yönetmek

C)	Sınavlarda	başarılı	olmak

D)	Zamanında	okulda	olmak

2. •	 Düşüncelerimizi	özgürce	söyleyebilmek

• Sağlıklı	bir	ailede	büyümek

• Kütüphaneye	gitmek

• Çantamızı	hazırlamak

Yukarıdakilerden kaç tanesi haklarımız arasında yer 
alır?

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

3.  

Ben, çevremdekiler için farklı şekilde 
tanımlanırım. Örneğin annemin kızı, 
kardeşimin ablası, Mangala kulübün-
de oyuncu ya da okulda öğrenci. Bu 
durumun nedenini söyler misiniz?

Nisa’nın sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	Haklarının	ve	sorumluluklarının	olması

B)	Bulunduğu	gruplardaki	rollerinin	farklı	olması

C)	Çevresinde	sevilen	biri	olması

D)	Beşinci	sınıfta	okuması

4. Birleşmiş	 Milletler	 Çocuk	 Hakları	 Sözleşmesi’ni	 im-
zalayan	 tüm	 devletler;	 çocukların	 	 bilgi	 edinme	 	 ve	
yeteneklerini	 geliştirebilmeleri	 için	 gerekli	 koşulları	
sağlamakla	yükümlüdür.

Buna göre devletlerin çocuklara;

I.	 Eğitim	görme,

II.	 Barınma

III.	 Oyun	oynama	

haklarından hangilerini sağlamak zorunda olduğu 
söylenebilir?

A)	Yalnız	I	 B)	 I	ve	III

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

5. Sorumluluklarımızı	yerine	getirerek	başarılı	ve	mutlu	
bireylerin	olduğu	bir	toplumun	oluşmasına	katkıda	bu-
lunabiliriz.	

Buna göre aşağıdakilerden hangisini yaparak okul-
daki sorumluluklarımızı yerine getirmiş sayılırız? 

A)	Derse	geç	kalarak

B)	Devamsızlık	yaparak		

C)	Sınıf	kurallarına	uyarak						

D)	Öğretmenin	sözünü	keserek

6. 
Çocuk hakkı ihlallerine tepki

gösterilmelidir.

Çocuklar, her alanda 
istediği gibi davranmalıdır.

Çocukların beden ve ruh sağlığına 
zarar verecek davranışlardan

kaçınılmalıdır.

Elif

Ali

Erdal

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, çocuk haklarıyla 
ilgili doğru bilgi vermiştir?

A)	Yalnız	Ali	 B)	 Yalnız	Elif

C)	Elif	ve	Erdal	 D)	 Ali,	Elif	ve	Erdal

Etkinl ikEtkinl ik 2
Aşağıdaki çocukların yaşadığı durumların Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hangi maddesine aykırı olduğunu eşleştiriniz.

Yaşım 14. İlçemizdeki liseye gidip üniversite 

okumak istiyorum. Babam çalışıp aile 

bütçemize katkı yapmam gerektiğini söyle-

yerek beni okula göndermiyor.

Adım Jamal. Ülkemde savaş ve iç karışıklık 

var. Yaşım henüz 13 olmasına rağmen 

ülkemi korumak için silahlı direnişe katılıyo-

rum.

Bizim mahallede çocuk parkı yok. Biz de 

arkadaşlarımla birlikte evimizin hemen 

arkasında bulunan arsada top oynuyorduk. 

Ancak oraya bu sabah iş makineleri geldi. 

Yeni bir bina yapılacakmış.

Ben aslen Nijerya’lıyım. Babamın işi gereği 

bu ülkeye taşındık. Ten rengimden dolayı 

arkadaşlarım benimle alay ediyor ve beni 

oyunlarına almıyorlar.

Bizim ailede kararlar alınırken benim ne 

düşündüğümü kimse önemsemiyor. Her 

kararı annem ve babam alıyor. Ben ise 

sadace alınan kararları uyguluyorum.

Her çocuğun boş zamanlarını değerlen-

dirme hakkı vardır.

Hiçbir çocuğa ırkı, dili, dini, rengi veya 

cinsiyeti yüzünden ayrım yapılmaz.

Çocuklar büyükler gibi bir işte çalışa-

maz. Belli yaşın altındaki çocuklar çalış-

tırılamaz.

Her çocuk düşüncesini özgürce açıkla-

ma hakkına sahiptir.

Çocuklar savaştan korunmalıdır. 15 

yaşın altındaki çocuklar askere alına-

maz.
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UNICEF: Dünyadaki Çocukların Dörtte Biri Savaş ve Afetlerin Gölgesinde Yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve 

doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı.

• Asya’da her 10 çocuktan 7’si aşırı zayıflıkla savaşıyor.

• Dünya genelinde 66 milyon çocuk çatışmalar nedeniyle zorla yerinden edildi.

• Milyonlarca çocuğun salgın hastalıklar yüzünden hayatı risk altında.

İnternet haberine göre çocukların;

I.	 Eğitim	

II.	 Sağlık	

III.	 Beslenme	

IV.	 Barınma

haklarından hangilerinin ihlal edildiği söylenebilir?

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

2. Hasan,	5.	sınıf	öğrencisidir.	Maddi	durumları	yeterli	olmasına	rağmen	babası	Hasan’ı	tarlalarında	çalışması	için	okul-
dan	almıştır.	Fakat	dersleri	iyi	olan	Hasan	okula	gitmek	istemektedir.

Buna göre Hasan’ın aşağıda verilen haklarından hangisi ihlal edilmiştir?

A)	Yaşamak	her	çocuğun	en	temel	hakkıdır.	Çocukların	yaşamını	korumak	herkesin	ilk	görevidir.

B)	Her	çocuğun	oyun	oynama	ve	yeteneklerini	geliştirme	hakkı	vardır.

C)	Çocuklar	ihtiyaçlarına,	ilgilerine	ve	yeteneklerine	uygun	kalitede	bir	eğitim	görme	hakkına	sahiptir

D)	Her	çocuğun,	tıbbi	bakım,	sağlık	hizmeti	veren	kuruluşlardan	yararlanma	hakkı	vardır

3. 

Mahallemizde çocukların top oynayacakları bir yer yok. Bu nedenle arkadaşlarımla arabaların  
sürekli geçtiği sokaklarda oynuyoruz. Bu duruma çok üzüldüğüm için belediyeye bir dilekçe yazdım. 
Yazdığım dilekçe karşılık buldu. Belediye mahallemize bir çocuk parkı yaptı, artık arkadaşlarımla 
çocuk parkında oynuyoruz.

Rıdvan

Rıdvan’ın sergilediği bu davranışa bakılarak onunla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)	Eğitimi	için	gerekli	ortamın	oluşmasını	sağlamıştır.

B)	Parkın	yapılması	için	gerekli	olan	maddi	desteği	bulmuştur.

C)	Haklarını	kullanarak	yaşadıkları	soruna	çözüm	üretmiştir.

D)	Sorunun	çözümü	için	ailesinin	isteği	üzerine	belediyeye	dilekçe	yazmıştır.
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4. 

Verilen görsel incelendiğinde;

I.	 En	fazla	ölüm	yeni	doğan	çocuklarda	görülmektedir.

II.	 Yaş	arttıkça	ölümler	azalmaktadır.

III.	 6,3	milyon	çocuk	temel	haklarından	yeterli	seviyede	faydalanamamaktadır.	

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. Aşağıda	5-C	sınıfı	öğrencisi	Baran’ın	katıldığı	bazı	grup	ve	kurumlarda	sahip	olduğu	roller	ile	bu	rollerin	gerektirdiği	
görev	ve	sorumluluklar	verilmiştir.

Grup ve Kurum Sahip Olunan Rol Rolün Gerektirdiği Görev ve Sorumluluklar

5-C	Sınıfı Öğrenci Devamsızlık	yapmamak	ve	derse	geç	kalmamak

Aile Çocuk Ev	işlerinde	büyüklere	yardımcı	olmak

Apartman Komşu Rahatsız	edecek	davranışlardan	kaçınmak

Basketbol	Takımı Oyuncu Antrenmanlara	düzenli	olarak	katılmak

Bu tablodan hareketle Baran ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)	Bu	grup	ve	roller	hayat	boyu	devam	edecektir.

B)	Her	grupta	sadece	bir	sorumluluğu	vardır.	

C)	Bazı	sorumluluklarını	yerine	getirmemektedir.

D)	Grup	ve	kurumlar	içinde	farklı	rolleri	ve	sorumlulukları	vardır.
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UYGARLIK TARİHİ
 Geçmişte meydana gelen olayları yer ve zaman göstererek, neden - sonuç ilişkisi içerisinde, tarafsız (objektif) bir şekilde, 

belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalına tarih denir. Uygarlıkların incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan en 

önemli bilim dalı arkeolojidir.

 Bir ülkenin veya bir toplumun maddi ve manevi varlıkları; düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tümü uygarlık 

kavramı ile ifade edilmektedir.

 Tarihçiler geçmişte yaşanan olayları daha iyi öğrenmek ve daha kolay incelemek için tarihi çeşitli bölümlere ayırmışlardır. 

Bunlar;

Çağ (Devir): İnsanlık tarihini etkileyen önemli olayların başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zaman dilimine denir. Yazının  

  bulunmasından önceki dönemlere Tarih Öncesi Çağlar; yazının bulunmasından sonraki dönemlere ise Tarih  

  Çağları denir.

Yüzyıl (Asır): Her yüz yıllık zaman dilimine denir.

Milat:  Hz. İsa’nın doğumu “milat” yani başlangıç olarak kabul edilir. Hz. İsa’nın doğumundan önceki yıllara milattan  

  önce (MÖ), sonraki yıllara milattan sonra (MS) denilmiştir. Günümüzde kullandığımız takvimin başlangıcı  

  milattır.

 Tarih öncesi çağlar isimlendirilirken kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine ve yapıldığı 
malzemeye göre isimlendirilir.

 233 ylının bulunduğu yüzyıl

 233  2 + 1= 3. Yüzyıl

 MÖ. 1645 16 + 1=  MÖ. 17. Yüzyıl

TARİHİ ÇAĞLAR

TARİH ÇAĞLARI

TAŞ DEVRİ YAKINÇAĞYENİÇAĞORTAÇAĞ

Demir Devri

Tunç Devri

Bakır Devri Yazının
Bulunması
(MÖ 3500)

Kavimler
Göçü
(375)

İstanbul’un
Fethi

(1453)

Fransız
İhtilali
(1789)

Cilalıtaş Devri

Yontmataş Devri

Kabataş Devri

İLKÇAĞMADEN DEVRİ

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

Şanlıurfa - Göbeklitepe

 Anadolu, tarihin ilk dönemlerinden itibaren birçok toplumun yerleşmek için göç ettiği bir coğrafya olmuştur. Bu durum 

Anadolu’da birçok uygarlığın kurulmasına neden olmuştur.

Anadolu’nun Göç Alma Nedenleri:

 İkliminin elverişli olması

 Topraklarının verimli olması

 Su kaynaklarının bol olması

 Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü durumunda olması
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 Hititler, Kızılırmak yayı içinde, Çorum yakınlarında, başkenti Hattuşaş (Boğazköy- Çorum yakınları) olarak kurulmuştur. 

Başkentleri olan Hattuşaş’a saraylar ve tapınaklar inşa etmişler ve surlarla şehri korumuşlardır.

 Ülke yönetiminde kral kadar Tavannanna adı verilen kraliçe de etkilidir.

 Hitit kralının, başkomutanlık (askeri), başyargıçlık (hukuk) aynı zamanda da başrahiplik (dini) görevleri vardı.

 Hititlerde devlet işleri “Pankuş” adı verilen bir mecliste görüşülürdü. Bu meclis kral, kraliçe ve soylulardan oluşmaktadır.

 Kralın yetkilerinin sınırsız olmadığı Hititlerde Pankuş Meclisi gerektiğinde kralı yargılama yetkisine sahipti.

 Hitit kralları tanrılarına hesap vermek amacıyla her yıl meydana gelen olumlu ve olumsuz gelişmeleri “Anal” adı verilen 

yıllıklara kaydettirmişlerdir. Bu yıllıklar objektif tarih yazıcılığının ilk 

örnekleridir.

 Suriye hakimiyeti için Mısır Uygarlığıyla yaptıkları savaşın sonucun-

da MÖ 1280 yılında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaş-

mayla birlikte uygarlıklar arasında savaşlardan sonra antlaşma 

yapma uygulaması başlamıştır. 

 Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan 
öğrendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.

 Hititler, Anadolu’da yazıyı kullanan ilk uygarlıktır. Böylece Anado-
lu’da tarih çağlarını başlatmışlardır.

 Hititlerin en önemli ekonomik faaliyeti tarım ve hayvancılıktır.

 Hititler çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Fethettikleri yerlerdeki 
dinleri de benimsemeleri nedeniyle Anadolu’ya “bin tanrı ili” denil-
miştir. Bu durum inanış bakımından hoşgörülü bir politika izledikle-
rinin göstergesidir.

Hititler (MÖ 2000 - 700)

 Doğu Anadolu’da Van Gölü çevresinde, başkentleri Tuşpa (Van) olmak üzere kurulmuşlardır.

 Başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımı geliştirmek için şamran denilen sulama kanalları yapmışlar, baraj-

lar inşa etmişlerdir.

 Maden işlemeciliği, çanak çömlek yapımı ve mobilya oymacılığında ileri bir düzeye ulaşmışlardır. 

 Eserlerinde genellikle taş kullanan Urartular taş işçiliği ve kale yapımında ustalaş-

mışlardır. Eserlerinde genellikle taş kullanan Urartulardan günümüze 

ulaşan birçok eser veya kalıntı vardır.

 Van Kalesi, Urartulardan günümüze ulaşan en önemli mimari 

yapıdır.

 Urartular ölümden sonra insanların tekrar dirileceğine 

inanmışlardır. Bu yüzden oda şeklinde mezarlar 

yapmışlar ve önemli kişileri eşyaları ile birlikte göm-

müşlerdir.

Urartular (MÖ 900 - 600)

Kadeş Antlaşması tarihte
yapılmış ilk yazılı antlaşmadır. 

 Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Sakarya Irmağı çevresinde yerleşmişlerdir. Başkentleri Gordion’dur.

 En ünlü kralları Midas’tır.

 En önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımı korumak için sert kanunlar hazırlamışlardır. Örneğin; saban 

kıran ya da öküz kesene ölüm cezası vermişlerdir.

 En önemli tanrıçaları Kibele’dir. Kibele tarımın koruyucusudur. Bu 

yüzden ona Bereket Tanrıçası da denilmiştir.

 Kralları ve soylu kişiler için yığma topraktan tepe görünümlü tümü-

lüs adı verilen mezarlar inşa etmişlerdir.

 Fibula adı verilen çengelli iğneyi yapmışlardır. Bu durum Friglerin 

maden işçiliğinde oldukça ileri olduklarının bir göstergesidir. Kiremit 

ve mozaik yapımında da dönemlerinin en güzel örneklerini vermiş-

lerdir.

 Tapates denilen yünlü halı ve kilimler dokumuşlardır.

 Seramik, mozaik ve mobilyacılık gibi alanlarda da gelişmişlerdir.

 Hayvanları konuşturan hikayeler yazmışlardır. Yani ilk fabl örnekle-

rini yapmışlardır.

Frigler (MÖ 1200 - 676)

 Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında başkentleri Manisa ili yakınlarındaki Sard (Sardes) şehri olarak kurulmuşlar-

dır.

 Krallıkla yönetilen Lidyalıların ekonomilerinin temelini kara ticareti oluştur-

muştur. Ticareti, geliştirmek için başkentleri Sard’dan başlayıp Asurların 

başkenti Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Böylece 

Doğu ile Batı arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

 Ticaretin giderek artması takas sisteminin (mal değiş - tokuşu) 

işlemez hale gelmesine neden olmuştur. Lidyalılar bu sorunu madeni 

parayı bularak çözmüşlerdir. Böylece ticaret kolaylaşmış ve hızlan-

mıştır.

 Çok zenginleşen Lidyalılar milli bir ordu yerine paralı askerlerden oluşan 

ordu kurmuşlardır. Bu durum Lidyalıların kısa sürede yıkılmalarına neden olmuştur. 

Lidyalılar (MÖ 700 - 547)

Fibula (Çengelli İğne)

Lidyalılar ticareti geliştirmek için, Kral Yolu’nu  yapmalarının yanında, tüccarların bu yolu kullan-

maları için;

 Kral Yolu üzerinde karakollar ve dinlenme alanları kurmuşlar.

 Sigortacılığın ve bankacılığın temellerini atmışlardır.
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 Hititler, Kızılırmak yayı içinde, Çorum yakınlarında, başkenti Hattuşaş (Boğazköy- Çorum yakınları) olarak kurulmuştur. 
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 Hitit kralları tanrılarına hesap vermek amacıyla her yıl meydana gelen olumlu ve olumsuz gelişmeleri “Anal” adı verilen 

yıllıklara kaydettirmişlerdir. Bu yıllıklar objektif tarih yazıcılığının ilk 

örnekleridir.

 Suriye hakimiyeti için Mısır Uygarlığıyla yaptıkları savaşın sonucun-

da MÖ 1280 yılında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaş-

mayla birlikte uygarlıklar arasında savaşlardan sonra antlaşma 

yapma uygulaması başlamıştır. 

 Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan 
öğrendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.

 Hititler, Anadolu’da yazıyı kullanan ilk uygarlıktır. Böylece Anado-
lu’da tarih çağlarını başlatmışlardır.

 Hititlerin en önemli ekonomik faaliyeti tarım ve hayvancılıktır.

 Hititler çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Fethettikleri yerlerdeki 
dinleri de benimsemeleri nedeniyle Anadolu’ya “bin tanrı ili” denil-
miştir. Bu durum inanış bakımından hoşgörülü bir politika izledikle-
rinin göstergesidir.

Hititler (MÖ 2000 - 700)

 Doğu Anadolu’da Van Gölü çevresinde, başkentleri Tuşpa (Van) olmak üzere kurulmuşlardır.

 Başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımı geliştirmek için şamran denilen sulama kanalları yapmışlar, baraj-

lar inşa etmişlerdir.

 Maden işlemeciliği, çanak çömlek yapımı ve mobilya oymacılığında ileri bir düzeye ulaşmışlardır. 

 Eserlerinde genellikle taş kullanan Urartular taş işçiliği ve kale yapımında ustalaş-

mışlardır. Eserlerinde genellikle taş kullanan Urartulardan günümüze 

ulaşan birçok eser veya kalıntı vardır.

 Van Kalesi, Urartulardan günümüze ulaşan en önemli mimari 

yapıdır.

 Urartular ölümden sonra insanların tekrar dirileceğine 

inanmışlardır. Bu yüzden oda şeklinde mezarlar 

yapmışlar ve önemli kişileri eşyaları ile birlikte göm-

müşlerdir.

Urartular (MÖ 900 - 600)

Kadeş Antlaşması tarihte
yapılmış ilk yazılı antlaşmadır. 

 Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Sakarya Irmağı çevresinde yerleşmişlerdir. Başkentleri Gordion’dur.

 En ünlü kralları Midas’tır.

 En önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımı korumak için sert kanunlar hazırlamışlardır. Örneğin; saban 

kıran ya da öküz kesene ölüm cezası vermişlerdir.

 En önemli tanrıçaları Kibele’dir. Kibele tarımın koruyucusudur. Bu 

yüzden ona Bereket Tanrıçası da denilmiştir.

 Kralları ve soylu kişiler için yığma topraktan tepe görünümlü tümü-

lüs adı verilen mezarlar inşa etmişlerdir.

 Fibula adı verilen çengelli iğneyi yapmışlardır. Bu durum Friglerin 

maden işçiliğinde oldukça ileri olduklarının bir göstergesidir. Kiremit 

ve mozaik yapımında da dönemlerinin en güzel örneklerini vermiş-

lerdir.

 Tapates denilen yünlü halı ve kilimler dokumuşlardır.

 Seramik, mozaik ve mobilyacılık gibi alanlarda da gelişmişlerdir.

 Hayvanları konuşturan hikayeler yazmışlardır. Yani ilk fabl örnekle-

rini yapmışlardır.

Frigler (MÖ 1200 - 676)

 Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında başkentleri Manisa ili yakınlarındaki Sard (Sardes) şehri olarak kurulmuşlar-

dır.

 Krallıkla yönetilen Lidyalıların ekonomilerinin temelini kara ticareti oluştur-

muştur. Ticareti, geliştirmek için başkentleri Sard’dan başlayıp Asurların 

başkenti Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Böylece 

Doğu ile Batı arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

 Ticaretin giderek artması takas sisteminin (mal değiş - tokuşu) 

işlemez hale gelmesine neden olmuştur. Lidyalılar bu sorunu madeni 

parayı bularak çözmüşlerdir. Böylece ticaret kolaylaşmış ve hızlan-

mıştır.

 Çok zenginleşen Lidyalılar milli bir ordu yerine paralı askerlerden oluşan 

ordu kurmuşlardır. Bu durum Lidyalıların kısa sürede yıkılmalarına neden olmuştur. 

Lidyalılar (MÖ 700 - 547)

Fibula (Çengelli İğne)

Lidyalılar ticareti geliştirmek için, Kral Yolu’nu  yapmalarının yanında, tüccarların bu yolu kullan-

maları için;

 Kral Yolu üzerinde karakollar ve dinlenme alanları kurmuşlar.

 Sigortacılığın ve bankacılığın temellerini atmışlardır.
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 İzmir, Efes, Milet ve Foça gibi Batı Anadolu kıyı kesiminde ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

 İyon şehir devletlerinde demokratik bir yönetim anlayışı vardı.

 Doğuda güçlü devletlerin bulunması ve İyon şehirlerinin Ege Denizi’nin önemli limanlarının çevrelerinde kurulmaları 

nedeniyle geleceği denizlerde aramışlardır. Deniz ticaretinde ve kolonicilikte ileri gitmişlerdir.

 Yaptıkları ticaret sonucunda Fenikelilerden aldıkları alfabeyi geliştirmişlerdir. Daha sonra Yunanlılar ve Romalılar İyonya-

lılardan aldıkları alfabeyi geliştirip günümüzde kullandığımız Latin alfabesini oluşturmuşlardır.

 Bilim, felsefe ve sanatta ileri gitmişlerdir. Birçok bilim insanı yetiştirmişlerdir.

 İyonlarda özgür bir düşünce ortamı vardı. Bu durum İyonların bilimsel alanda ilerlemelerini sağlamıştır.

 İyonlar başta Efes olmak üzere kurdukları şehirleri saraylar, tapınaklar, tiyatrolar ve heykellerle süslemişlerdir.

 Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve Efes Antik Tiyatrosu İyonlardan günümüze kalan önemli eserlerdendir.

İyonlar (MÖ 1200 - 546)

Tales: Felsefeci ve matematikçi
Hipokrat: Tıp biliminin kurucusudur.
Hekataios: İlk dünya haritasını çizen kişidir.
Heredot: Tarihin babası olarak anılır.
Pisagor: Matematikçidir.
Diojen: İlk felsefecidir.

İyon Bilim İnsanları ve Özellikleri

Efes Antik Kenti

Etkinl ikEtkinl ik 1
İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları tarafından yapılan aşağıdaki faaliyetlerin öneminin neler olduğunu altındaki boşluklara yazı-
nız.

Etkinl ikEtkinl ik 2
Aşağıda verilen özelliklerin Anadolu Medeniyetlerinden hangisine ait olduğunu karşısındaki boşluğa yazınız.

KRAL YOLU

ÖNEMİ ÖNEMİ ÖNEMİ

ÖNEMİ ÖNEMİ ÖNEMİ

PARA ALFABE

KALE 
SURLAR ANAL TİYATRO

Tarımı korumak için sert kanunlar koymuş uygarlıktır.

Öldükten sonra yaşamın olduğuna inanan uygarlıktır.

İlk fabl örneklerini yapmış olan uygarlıktır.

Tarihi olayların yazılı hâle getirilmesine öncülük eden uygarlıktır.

Ülke yönetiminde kral kadar Tavananna denilen kraliçenin de etkili olduğu uygarlıktır.

Tarihteki ilk madeni parayı kullanarak ticaretin hızlanmasına neden olan uygarlıktır.

Şehir devletlerinde demokratik bir yönetim anlayışını benimseyen uygarlıktır.

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

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

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

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

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

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

...........................................
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Adım - 03 | TEST - 01

1. Urartular	 bugünkü	Van	 şehri	 sınırlarında	 başkentleri	
Tuşpa	 olarak	 kurulmuşlardır.	 Başkentlerini	 yaptıkları	
surlarla	çevirmişler	ve	sulama	kanalları	kurmuşlardır.

Bu bilgilere göre, Urartularla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A)	Doğu	Anadolu	Bölgesi’nde	kurulmuşlardır.

B)	Başkentlerini	 saldırılara	 karşı	 korumaya	 çalışmış-
lardır.

C)	Tarım	ile	uğraşmışlardır.

D)	Sınırlarını	İç	Anadolu’ya	kadar	genişletmişlerdir.

2. Frigler	altın,	gümüş	ve	bronzdan	fibula	denilen	çen-
gelli	 iğne,	 koyun	 yününden	 tapates	 denilen	 halılar	
dokumuşlardır.

Bu bilgilere göre Firigler’in;

I.	 Madencilik

II.	 Hayvancılık

III.	 Ticaret

faaliyetlerinden hangileriyle uğraştıkları söylenebi-
lir?

A)	I	ve	II	 B)	 I	ve	III

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

3. Hititler,

• Evlenme,	boşanma	ve	miras	 konularını	 kanunlarla	
düzenlemişlerdir.

• Aile	hukuku	ile	ilgili	kanunlar	hazırlamışlardır.

• Mezopotamya’dan	aldıkları	ceza	kanunlarını	insan-
cıl	hâle	getirerek	kullanmışlardır.

Bu bilgilere göre Hititler ile ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A)	Aile	yapısına	önem	verdiklerine

B)	Çevre	uygarlıklardan	etkilendiklerine

C)	Toplumsal	konulara	çözüm	ürettiklerine

D)	Ceza	kanunlarını	sert	bir	şekilde	uyguladıklarına

4. 

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış

YD

YD YD

Hititlerde devlet meseleleri Pankuş
adı verilen mecliste görüşülmüş

ve karara bağlanmıştır. 

Kralın Pankuşta alınan
kararlara uymak zorunda
olması otoritesinin güçlü
olmadığının göstergesidir.

Pankuş’ta kadınların söz
söyleme yetkisi yoktur.

Diyagramdaki bilgilerden hareketle kaç numaralı çı-
kışa ulaşılabilir?

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

5. 1.	 Hititlerde	Kral,	Pankuş	adı	verilen	meclise	karşı	
	 sorumluydu.

2.	 Lidyalılar	geniş	yetkilere	sahip	krallar	tarafından	
	 yönetilmişlerdir.

3.	 İyonyalılar	yaptıkları	denizcilik	faaliyetleri	ve	ticaret 
	 sayesinde	zenginleşmişlerdir.

4.	Urartular,	Asurlulardan	öğrendikleri	çivi	yazısını	ve	
	 kendi	icatları	olan	resimli	yazıyı	kullanmışlardır.

Anadolu uygarlıkları ile ilgili verilen bilgilerden han-
gileri devlet yönetimi ile doğrudan ilgilidir?

A)	1	ve	2	 B)	 1	ve	3

C)	2	ve	4	 D)	 3	ve	4

6. Paraya	dayalı	ekonomiye	geçilmesi,	alışverişi	kolay-
laştırmış,	 ekonomik	 hayatı	 canlandırmış	 ve	 sermaye	
birikimine	 ortam	 hazırlamıştır.	 Paranın	 kullanılmaya	
başlanmasından	sonra	değiş-tokuş	(takas)	uygulama-
sı	ortadan	kalkmıştır.	

Bu bilgilerden para ile ilgili aşağıdakilerden hangisi-
nin cevabına ulaşılabilir?

A)	İlk	nerede	kullanılmıştır?	

B)	Hangi	medeniyet	icat	etmiştir?	

C)	Kullanılması	ekonomiyi	nasıl	etkilemiştir?	

D)	Ne	zaman	ortaya	çıkmıştır?
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1. Hititlerde	krallar	tanrılara	hesap	vermek	amacıyla	Anal	adı	verilen	yıllıklar	tutarlardı.	Hitit	kralları	Anallarda,	yaptık-
ları	bütün	savaş,	barış	vb.	faaliyetlerini	tarafsız	bir	şekilde	anlatmışlardır.	Anallar	tanrılara	hesap	vermek	amacıyla	
yazıldıkları	için	güvenilir	bir	kaynak	olarak	kabul	edilirler.	Kil	tabletlere	yazılan	bu	yıllıklar	Hititlerin	tarih	kitaplarıydı.

Bu bilgilere göre Hititlerle ilgili;

I.	 Yazıyı	buldukları

II.	 Alfabeyi	geliştirdikleri

III.	 Tarih	yazıcılığı	yaptıkları

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz?

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

2. İyonlarda	demokratik	bir	yönetim	anlayışı	vardı.	Bu	yönetim	anlayışının	sağladığı	özgür	düşünce	ortamı	İyonların	
bilim,	astronomi,	sanat,	tıp	ve	felsefe	alanında	ilerlemelerine	zemin	hazırlamıştır.	Artemis	Tapınağı	ve	Efes	Antik	
Tiyatrosu	şehir	devletleri	hâlinde	yaşayan	İyonlardan	günümüze	kalan	önemli	eserlerdir.	İyonlar	Finike	alfabesini	
öğrenmişler	ve	bu	alfabenin	Batı’ya	aktarılmasını	sağlamışlardır.

Bu bilgilere göre, İyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Bilim	insanlarına	değer	verdikleri

B)	Şehir	mimarisine	önem	verdikleri

C)	Finike	alfabesini	geliştirdikleri

D)	Farklı	medeniyetlerle	etkileşim	içinde	oldukları

3. Hititlerde	devleti,	askeri	ve	dini	yetkileri	olan	kral	yönetirdi.	Devlet	yönetiminde	önemli	işlerin	karara	bağlandığı	bir	
meclis	bulunmaktaydı.	Bu	meclise	Pankuş	adı	verilirdi.	Soylulardan	meydana	gelen	Pankuş	gerektiğinde	kralın	ka-
rarlarını	denetleyebilirdi.	Yani	kral	istediği	her	şeyi	uygulama	yetkisine	sahip	değildi.

Buna göre, Hititlerde devlet yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)	Halkın	istekleri	yönetime	yansımıştır.	 	 	 B)	Kral	sınırsız	yetkilere	sahiptir.

C)	Yönetimde	kralın	eşi	de	söz	sahibidir.	 	 	 D)	Yönetimde	toplumsal	eşitlik	yoktur.

4. 
UYGARLIKLAR İNSANLIK	TARİHİNE	KATKILARI

HİTİTLER
Suriye	hakimiyeti	için	Mısırlılarla	yapılan	savaşın	ardından	tarihte	bilinen	ilk	yazılı	
antlaşmayı	imzalamışlardır.	

URARTULAR
Tarımı	geliştirmek	için	günümüzde	hala	Van’da	hizmet	veren	Şamran	adı	verilen	
sulama	kanalını	inşa	etmişlerdir.

FRİGLER Madencilikte	ilerleyerek	ilk	çengelli	iğneleri	yapmışlardır.

LİDYALILAR
Efes’ten	Mezopotamya’ya	 kadar	 uzanan	 tarihin	 bilinen	 ilk	 ticaret	 yolu	olan	Kral	
Yolu’nu	inşa	etmişlerdir.

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	Lidyalılar	Doğu	ile	Batı	arasında	etkileşimi	sağlamışlardır.

B)	Hititler	savaşlardan	sonra	antlaşma	yapma	uygulamasını	başlatmışlardır.

C)	Urartular	eserlerinde	genellikle	taş	kullanmışlardır.

D)	Frigler	günümüzde	de	kullanılan	çengelli	iğneyi	icat	etmişlerdir.
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5. Müzelerde	bulunan	eserlerin	çoğu	kazı	çalışmaları	sonucunda	ortaya	çıkarılmıştır.	Bu	eserler	incelendiğinde,	eserin	

çıktığı	bölgede	geçmişte	yaşamış	insan	topluluklarıyla	ilgili	fikir	sahibi	olunabilir.	Örneğin;	o	bölgede	yaşamış	uygar-
lıkların	maden	işlemeciliğinde	ileri	olduklarını	veya	tarımda	geliştiklerini	söyleyebiliriz.

Buna göre, Anadolu Uygarlıklarına ait eserlerin bulunduğu bir müzede aşağıdaki buluntulardan hangisi yer 
almaz?

A)	Altın,	gümüş	ve	bakır	işlenerek	yapılmış	araç	gereçler

B)	Yünlü	dokumadan	yapılmış	kumaş	parçaları

C)	Topraktan	yapılmış,	mutfakta	kullanılan	çanak	çömlekler

D)	Savaşlarda	kullanılmak	üzere	yapılan	tabanca,	tüfek	gibi	savaş	araç	ve	gereçleri

6. •	 Hititler	Kızılırmak	yayı	içinde	Çorum	yakınlarında	başkenti	Hattuşaş	olarak	kurulmuştur.

• Urartular	Van	Gölü	kıyısında	başkentleri	Tuşpa	olarak	kurulmuştur.

• Frigler	Ankara’nın	Polatlı	ilçesi	yakınlarındaki	Sakarya	Irmağı	çevresinde	yerleşmişlerdir.

• Lidyalılar	Gediz	ve	Büyük	Menderes	nehirleri	arasında	başkentleri	Sard	şehri	olarak	kurulmuşlardır.

Bu bilgilere göre, Anadolu uygarlıkları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)	Kara	ve	deniz	ticretinde	ileri	gitmişlerdir.

B)	Yerleşim	yeri	olarak	su	kenarlarını	tercih	etmişlerdir.

C)	Anadolu’nun	gelişmesine	katkıları	olmuştur.

D)	Medeniyetlere	ait	pek	çok	eser	günümüze	kadar	ulaşmıştır.

7. Savaşçı	bir	 toplum	olan	Urartular	sık	sık	Mezopotamya	uygarlığı	olan	Asurlular	 ile	savaşmışlardır.	Maden	 işle-
meciliği,	kaya	oymacılığı,	kabartma	sanatı	resim	gibi	sanat	dallarında	ileri	düzeyde	eserler	vermişlerdir.	En	önemli	
ekonomik	etkinliği	tarım	ve	hayvancılık	olan	Urartular	kaleler,	su	bentleri	yaparak	Van	Gölü	çevresinde	gelişmiş	bir	
uygarlık	kurmuşlardır.

Buna göre, Urartular ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	Komşu	medeniyetlerle	askeri	mücadelede	bulunmuşlardır.

B)	Savunma	gücünü	arttırmaya	çalışmışlardır.

C)	Sanatsal	açıdan	gelişmiş	bir	medeniyete	sahiptir.

D)	Anadolu’nun	en	ileri	uygarlığını	kurmuşlardır.

8. •	 Geçimlerini	tarım	ve	hayvancılıkla	sağlarlardı.	Bu	nedenle	tarım	ve	hayvancılığı	korumak	için	oldukça	sert	kanun-
lar	yapmışlardır.

• Çok	tanrılı	bir	din	anlayışları	vardır.	Kibele	en	büyük	tanrıçalarıdır.

• Kralları	ve	soylu	kişiler	için	tümülüs	adı	verilen	tepe	görünümlü	mezarlar	inşa	etmişlerdir.

• Maden	işçiliğinde	dönemin	oldukça	ilerisinde	çalışmalar	yapmışlardır.

Friglerle ilgili verilen bilgiler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? 

A)	Askeri	 B)	Hukuk	 C)	İnanç	 D)	Mimari

 Kelime anlamı “iki nehir arasında” olan Mezopotamya, Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır. Bu bölgenin; 

topraklarının verimli, ikliminin elverişli, su kaynaklarının bol olması toplumların bu bölgeye göç etmesine ve burada birçok 

uygarlığın doğmasına neden olmuştur.

 Mezopotamya Uygarlığı; Sümerler, Babiller ve Asurlulular tarafından oluşturulmuştur.

 Yazıyı kullanmaya başladıkları için eğitim, bilim ve sanatın geliştiği, büyük bir medeniyet hâline gelmiş olan Mezopotamya 

uygarlıkları, bulundukları yerin coğrafi konumundan dolayı Hindistan, Mısır, İran, Anadolu gibi önemli medeniyetlerle ticari, 

kültürel ve siyasi etkileşime girerek bu uygarlıkları da etkilemişlerdir.

 Astronomi, yazı, tekerlek, takvim, ilk yazılı kanunlar, matematik, geometri, ilk kütüphane gibi dünya uygarlığının temelini 

oluşturan birçok buluş ve icadın temelleri Mezopotamya’da kurulan uygarlıklara dayanmaktadır.

Sümerler (MÖ 3500 - 2000)
 Mezopotamya Uygarlığı’nın kurucusu Sümerler, “site” adı verilen şehir devletleri hâlinde kurulmuşlardır. Şehir devletlerini 

yöneten kişilere “patesi” denilmiştir.

 En önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

 Sümerler şehirlerini Ziggurat adını verdikleri tapınakların çevresinde kurmuşlardır.

 Yedi katlı olan bu tapınaklarının her katı farklı amaçlar için kullanılmaktadır.

 Zigguratların en üst katını gözlemevi olarak kullanan Sümerler astronominin temellerini atmışlardır. Bu gözlemlerinin 

sonucunda Ay takvimini bulmuşlardır. Bu takvimin geliştirilmiş şekli Hicri takvimdir. Ezan saatleri ve dini bayramlar bu 

takvime göre düzenlenmektedir.

 Zigguratların orta katları okul ve ibadethane, alt katları tarım ürünlerinin saklandığı depo olarak kullanılmıştır.

 Sümerler yazıyı bulan ilk uygarlıktır. Böylece tarihî çağları başlatan ilk uygarlık olmuşlardır.

 Yazıyı kil tabletler üzerine yazmışlardır. Yazıları çivi şekline benzediği için çivi yazısı denilmiştir.

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

 Mezopotamya uygarlıkları arazilerini sulamak ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kanallar ve 

suyun akışını düzenlemek için de barajlar yapmışlardır.

 Mezopotamya’da taş olmadığı için mimari yapılar kerpiçten yapılmıştır. Bu yüzden burada 

kurulan uygarlıklardan günümüze çok az tarihi eser ulaşmıştır.

Ziggurat
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Yazının Kullanılmasının Sonuçları

 İlk yazılı kanunlar Sümer şehir devletlerinden Ur şehri 

hükümdarı Urukagina tarafından hazırlanmıştır.

 Sümerler, dört işlemi kullanmışlar, sayıları bulmuşlar ve 

çemberi 360° ye bölmüşlerdir.

 Üçgenin iç açılarının toplamını 180° olduğunu bulmuşlardır.

 Sümerler , tekerleği ve ilk tekerlekli arabayı icat etmişlerdir. 

Böylece uzak mesafelere gitmek kolaylaşmış ve toplumlar 

arasındaki iletişim artmıştır.

 Tarihi Çağlar (İlk Çağ) başlamıştır.

 Bilgilerin toplanabilir, iletilebilir ve saklanabilir hâle gelmesi ile bilgi ve 

kültür birikiminin yeni nesillere aktarılması sağlanmıştır.

 Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır.

 Düşünce ve sanat eserlerinin yeni medeniyetlere ulaştırılması sağlanmıştır.

Babiller (MÖ 2105 - 338)

 Başkentleri Babil şehridir.

 Babillerin hüküm sürdüğü topraklar üzerinde bugün 

Irak Devleti bulunmaktadır.  

 En ünlü hükümdarları Hammurabi’dir. Hamurabi 

“Kısasa Kısas” esasına göre düzenlenen kanunlar 

hazırlamıştır.

 Tarihteki ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi 

Yasaları ile Babillerin hukuk devleti anlayışını ortaya çıkar-

dıkları söylenebilir.

 Babiller dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçele-

rini  ve Babil Kulesi’ni yapmışlardır.

 Babil Kulesi’nin yapılma amaçlarından birisi de Ay’ı, yıldızları ve gezegenleri 

gözlemlemektir. Bu durum Babillerin astronomi ile ilgilendiklerine kanıt göste-

rilebilir.

 Hammurabi Yasaları dünyada yapılmış ilk anayasa kabul edilmektedir.

Hamurabi Yasalarına Göre:

 Bir kimse bir eve girecek delik açarsa o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür. 

 Eğer bir yargıç bir davaya bakar ve yanlış karar verirse verdiği  para cezasının on iki katını 

öder ve  bir daha asla yargıçlık yapamaz.
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Asurlular (MÖ 2000 - 612)
 Başkentleri Ninova’dır.

 İmparatorluklarını korumak ve daha iyi yönetmek için güçlü bir ordu teşkilatı ve posta sistemi oluşturmuşlardır.

 Asurlular ticaretle uğraşmışlardır. “Karum” adı verilen pazarlar kurmuşlardır. Ticaret bölgelerinden biri de Kayseri’de 

bulunan Kültepe’dir. Ticaret yoluyla Anadolu’ya çivi yazısını getirmişlerdir. Böylece Anadolu’da yazı kullanılmaya başlan-

mış ve Anadolu tarihi devirlere girmiştir.

 M.Ö. VII. yüzyılda hüküm süren Kral Asurbanipal ülkesindeki kanun, destan, şiir türündeki tüm yazılı eserleri toplayarak 

dünyanın ilk büyük kütüphanesini kurmuş ve arşivciliği başlatmıştır.

Asurlular tarihte ilk kütüphaneyi yapmışlar ve arşivciliği başlatmışlardır.
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Mezopotamya medeniyetleri tarih devirlerinin ilk uygarlıklarıdır...
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Adım - 04 | TEST - 01

1. Tarihçiler,	tarihi	olayların	kolay	öğrenilmesi	için	tarihi,	
çağlara	ayırmışlardır.	Bu	nedenle	yazının	bulunmasın-
dan	 önceki	 dönemlere	 Tarih	 Öncesi	 Çağlar,	 yazının	
bulunmasından	sonraki	dönemlere	Tarih	Çağları	adını	
vermişlerdir.

Bu bilgilere göre, Tarih Öncesi Çağlarda aşağıdaki-
lerden hangisi kesinlikle görülmez?

A)	Elbise	 B)	 Kil	tablet

C)	Çanak	-	çömlek	 D)	 Demir	kılıç

2. Asurlar	Mezopotamya’dan	Mısır’a	kadar	uzanan	 im-
paratorluklarını	 yönetebilmek	 için;	 posta	 teşkilatı	 ve	
ordu	sistemi	kurmuşlardır.	

Bu bilgilere göre, Asurlarla ilgili;

I.	 İletişime	önem	vermişlerdir.

II.	 Askeri	bir	teşkilat	kurmuşlardır.

III.	 Topraklarının	sınırlarını	Afrika’ya	kadar	uzatmışlar-
dır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)	I	ve	II	 B)	 I	ve	III

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

3. 
Uygarlıklar Özellikleri

Babiller
Asma	Bahçeleri	ve	Babil	
Kulesini	yapmışlardır.

Asurlar
Tarihte	bilinen	ilk	kütüphaneyi	

kurmuşlardır.

Sümerler
Yazıyı	kilden	yapılmış	yumu-
şak	tabletler	üzerine	yazmış-

lardır.

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir?

A)	Babiller	başka	uygarlıklardan	etkilenmişlerdir.

B)	Asurlar	kültürel	faaliyetlere	önem	vermişlerdir.

C)	Sümerler	dört	işlemi	kullanmışlardır.

D)	Uygarlıklar	ekonomik	bakımdan	zenginleşmişlerdir.

4. 
Mezopotamya’da kurulmuşlardır ve 

şehir devletleri hâlinde yaşamış-
lardır.

Ziggurat adı verilen tapınaklarını çok 
amaçlı yapmışlar ve kullan-

mışlardır.

Astronomi bilimi ile ilgilenmişler ve 
Ay yılı esaslı takvimi bulmuşlardır.

Anadolu topraklarını yurt edinmek 
amacıyla Mısırlılarla mücadele

etmişlerdir.

Ayşe

Veysel

Ahmet

Nisa

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi Sü-
merler ile ilgili değildir?

A)	Ayşe	 B)	 Veysel

C)	Nisa	 D)	 Ahmet

5. Sümerlerin yazıyı bulmalarının sonuçları arasında;

I.	 Tarihi	devirlerin	başlaması,

II.	 Bilginin	kalıcı	olması,

III.	 Ulaşımın	kolaylaşması

durumlarından hangileri yer alır?

A)	Yalnız	I	 B)	 Yalnız	II

C)	I	ve	II	 D)	 II	ve	III

6. Sümerler;

• Okul,	 tapınak	 ve	 erzak	 deposu	 olarak	 kullanılan 
zigguratları	inşa	ettiler.

• Ay’ı	ve	Güneş’i	gözlemleyerek	Ay	yılı	esaslı	takvimi	
ilk	kez	kullandılar.

• Çivi	yazısını	ilk	kez	MÖ	3500’de	kullandılar.

Buna göre, Sümerler ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi söylenemez?

A)	Astronomi	alanında	çalışmalar	yaptıkları

B)	Yalnızca	tarım	faaliyetlerine	önem	verdikleri

C)	Tarih	Çağlarının	başlamasında	etkili	oldukları

D)	Zigguratlardan	farklı	amaçlarla	yararlandıkları
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1. 
Mezopatamya’da Kurulan Uygarlıklar

Sümerler	MÖ	3500	-	200 Babiller	MÖ	2105	-	338 Asurlar	MÖ	2000	-	612

Verilen tablo incelendiğinde;

I.	 Sümerlerin	diğer	uygarlıklardan	daha	uzun	ömürlü	olduğu,

II.	 Babiller	ve	Asurların	yaklaşık	aynı	dönemde	varlıklarını	sürdürdüğü,

III.	 Mezopotamya’da	kurulan	en	eski	uygarlığın	Sümerler	olduğu

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Uzun	 zaman	 önce	 insanlar	 Fırat	 ve	 Dicle	 Nehirleri	 arasına	 yani	 Mezopotamya’ya	 gelip	 yerleşmişlerdir.	 Tarım	
yapmaya	başlamışlar	ve	hayvanları	evcilleştirmişlerdir.	Önce	köyler	 inşa	etmiş,	nüfus	arttıkça	köyler	büyüyerek	
kentlere	dönüşmüştür.	Kentler	de	zamanla	devletler	hâlini	almıştır.	Tapınak	ve	saraylar	yaparak	yazıyı	kullanmaya	
başlamışlardır.	Böylece	eğitim,	bilim	ve	sanat	gelişmiş,	büyük	bir	medeniyet	hâline	gelmişlerdir.

Buna göre, Mezopotamya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Su	kaynaklarına	yakın	bir	yerde	kurulmuştur.

B)	Nüfus	arttıkça	yerleşim	merkezleri	büyümüştür.

C)	Yazıyı	kullanarak	uygarlığa	katkıda	bulunmuşlardır.

D)	Bilim	ve	sanatta	aynı	dönemde	yaşayan	uygarlıklardan	ileri	gitmişlerdir.

3.  

Sümerler	şehirlerini	Ziggurat	adını	verdikleri	tapınakların	çevresinde	kurmuşlarlardır.	Yedi	katlı	olan	bu	tapınakların	
her	katı	farklı	amaçlarla	kullanılmıştır.	Zigguratların	en	üst	katını	gözlemevi	olarak	kullanan	Sümerler	astronominin	
temellerini	atmışlardır.	Ay	ve	yıldızları	gözlemleyen	Sümerler	“Ay	yılı	esasına	dayalı	takvimi”	icat	etmişlerdir.	Zig-
guratların	alt	katları	ise	tarım	ürünlerinin	saklandığı	depo	olarak	kullanılmıştır.

Zigguratlara ait bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	Şehirler	kurulurken	zigguratları	merkeze	almışlardır.

B)	Çok	katlı	ve	çok	amaçlı	olarak	inşa	edilmişlerdir.

C)	Tapınaklar	eğitim	ve	dini	ihtiyaçları	da	karşılamıştır.

D)	Dini	inanışlarından	dolayı	ay	ve	yıldızları	gözlemlemişlerdir.
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4.  Babillerin en tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert 

kanunlar yapmıştır. Kendi adıyla bilinen Hammurabi Kanunla-
rı’nı oluşturmuştur. Bu kanunlar kısasa kısas şeklinde 
hazırlanmıştır. (Başkasına yapılan kötülüğü kendisine aynı 
biçimde uygulamaktır.)

 

Ahmet Öğretme’nin verdiği bilgilere göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi kısasa kısas şeklinde hazırlanan 
kanunlara doğru örnek vermemiştir?

A)

C)

Eğer bir adam kendisiyle eşit 
olan birinin dişini kırarsa onun 
dişi kırılır. 

Eğer bir adam başkasının 
kemiğini kırarsa onun da kemiği 
kırılır.

B)

D)

Eğer bir adam komşusunun tarlasını 
dikkatsizliği yüzünde bozarsa 
komşusunun mısır kaybını öder. 

Eğer bir adam yaptığı bina yıkılıp ev 
sahibinin oğlunu öldürürse inşaatını 
yapanın da oğlu öldürülür.

 
5. Asurlular	Mezopotamya’nın	kuzeyinde	kurulan	bir	uygarlıktır.	Baş-

kenti	 Ninova’dır.	 Krallıkla	 yönetilirlerdi.	 Sümerlerden	 öğrendikleri	
çivi	 yazısını	 Anadolu’ya	 getirerek	 Anadolu	 uygarlıklarının	 yazı	 ile	
tanışmasını	sağladılar.	Mezopotamya	 ile	Anadolu	arasında	 ticaret	
yapmak	amacıyla	Karum	adı	verilen	pazarlar	kurmuşlardır.	Bunla-
rın	en	önemlisi	Kayseri’de	bulunan	Kültepe’dir.	Asur	tüccarlarına	ait	
olan	Kültepe	 tabletleri,	Anadolu’da	yazılı	 dönemin	 ilk	 örnekleridir.	
Dünyanın	 ilk	 kütüphanesini	 kurdular.	 Kurdukları	 kütüphanede	 çivi	
yazısıyla	yazılmış	önemli	eserleri	bir	araya	topladılar.

Bu bilgilere göre, Asurlularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A)	Medeniyetler	arası	kültürel	etkileşimi	sağlamışlardır.

B)	Anadolu	medeniyetleri	içinde	yer	almışlardır.

C)	Çivi	yazısını	icat	ederek	uygarlığa	katkıda	bulunmuşlardır.

D)	Tarımı	geliştirmek	amacıyla	Karum	adı	verilen	şehirler	kurmuşlardır.

 Ülkemiz birçok tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Bu güzellikler bizim zenginliğimizdir. Bu zenginliklerimizi korumak hem 

ülkemize hem de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.

 Ülkemizin iklimi ve yer şekillerinin uygun olması, su kaynaklarının bol olması nedeniyle geçmişten bugüne kadar Roma, 

Bizans, Selçuku ve Osmanlı gibi birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıkların bize bıraktığı binlerce tarihi 

kalıntı ve eser bulunduğundan ülkemiz adeta bir açık hava müzesi gibidir.

DOĞAL VE TARİHİ VARLIKLARIMIZ

Tarihi Varlıklarımız
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TOPKAPI SARAYI (TARİHi ESER)

İnşasına Fatih Sultan Mehmet Han zamanında başlanılan saray İstanbul 

Sarayburnu sırtlarında bulunmaktadır. Topkapı Sarayı yaklaşık olarak 400 

yıl Osmanlı Devleti’nin idare merkezi olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise 

müze olarak kullanılmaktadır. 

SAFRANBOLU EVLERİ (TARİHİ ESER)

Karabük ilinde yer alan bu evler 18. yüzyıldan itibaren yapılmaya başlamış-

tır. Evler başka evlerin güneş almasını engellemeyecek şekilde inşa 

edilmiştir. Ayrıca bu evlerin camları diğer hiçbir evin camına bakmaz. 

Safranbolu Evleri’nin tavanlarında ahşap oymacılığı sanatının örnekleri yer 

alabilir.
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TOPKAPI SARAYI (TARİHi ESER)

İnşasına Fatih Sultan Mehmet Han zamanında başlanılan saray İstanbul 

Sarayburnu sırtlarında bulunmaktadır. Topkapı Sarayı yaklaşık olarak 400 

yıl Osmanlı Devleti’nin idare merkezi olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise 

müze olarak kullanılmaktadır. 

SAFRANBOLU EVLERİ (TARİHİ ESER)

Karabük ilinde yer alan bu evler 18. yüzyıldan itibaren yapılmaya başlamış-

tır. Evler başka evlerin güneş almasını engellemeyecek şekilde inşa 

edilmiştir. Ayrıca bu evlerin camları diğer hiçbir evin camına bakmaz. 

Safranbolu Evleri’nin tavanlarında ahşap oymacılığı sanatının örnekleri yer 

alabilir.
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Tarihi Varlıklarımız
• Selimiye Camii – Edirne  • Süleymaniye Camii – İstanbul
• Efes Antik Kenti – İzmir  • Nemrut Harabeleri – Adıyaman 
• Sümela Manastırı – Trabzon  • Aspendos Tiyatrosu – Antalya
• Troya Antik Kenti – Çanakkale  • Balıklı Göl – Şanlıurfa
• Zeugma Antik Kenti – Gaziantep • Ani Harabeleri – Kars
• Safranbolu Evleri – Karabük  • Divriği Ulu Camii – Sivas

Tarihi eserler; geçmiş uygarlıklardan bugüne kalan din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve 

mimari gibi alanlarda ortaya konan eserlerdir.

Tanımlar
Tarihî Eser: Geçmiş uygarlıklardan kalan eserlere denir.

Tarihî Nesne: Geçmiş uygarlıklardan kalmış tarihî değer taşıyan eşyalara denir.

Doğal Varlıklarımız
 İnsan etkisi olmadan zaman içinde oluşmuş güzelliklere Doğal Varlık denir. Doğal güzelliklerimizden bazıları oluşturulan 

milli parklar yoluyla koruma altına alınmıştır. Ancak güzelliklerimizin korunması öncelikle bizlere düşer. Bu konuda bilinçli 

olmalıyız ve çevremizi de bilgilendirmeliyiz.

ULUDAĞ (BURSA)

Bursa şehir merkezinin güneyinde yer alan Uludağ, 1961 yılında milli park ilan 
edilmiştir. Uludağ’a Bursa şehir merkezinden 20 dakikalık, teleferik yolculuğu ile 
ulaşılmaktadır. Uludağ gürgen, kayın, meşe, kestane ve göknar gibi birçok ağaç 
türüne ev sahipliği yapmaktadır.

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ (DENİZLİ)

Bir dizi depremler sonucu Büyük Menderes havzasında termal suların oluşturdu-
ğu görsel bir şölendir. Denizli’de yer alan Pamukkale, her yıl milyonlarca turistin 
ziyaret ettiği karbeyaz travertenlere sahiptir.

PERİBACALARI (NEVŞEHİR)

Peribacası, vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgârın, tüflerden oluşan 
yapıyı aşındırmasıyla ortaya çıkan koni biçimindeki oluşumlardır. Ülkemizde Ürgüp 
- Göreme peribacalarının yoğun olarak bulunduğu bir yerdir. Olağanüstü güzellik-
leriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

MANAVGAT ŞELALESİ (ANTALYA)

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat Çayı üzerinde bulunan ünlü bir şelale-
dir. Irmak sularının 4 - 5 metrelik bir falezden düşmesi ile meydana gelmektedir. 
Az bir yükseklikten düşmesine rağmen geniş bir alan üzerinde akışı görülmeye 
değer bir manzara oluşturmaktadır.

Doğal Güzelliklerimiz
• Damlataş Mağarası – Antalya   • Saklıkent – Muğla
• Kelebekler Vadisi – Muğla  • Cennet ve Cehennem Mağaraları – Mersin
• İnsuyu Mağarası – Burdur  • Ayder Yaylası – Rize
• Kuş Cenneti – Balıkesir  • Abant Gölü – Bolu
• Ağrı Dağı – Ağrı   • Peribacaları – Nevşehir
• Uzun Göl – Trabzon

Tanımlar
Dünya Miras Listesi: Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın bünyesinde faaliyet yürüten UNESCO tarafından listelenen, özel 

kültürel veya fiziksel öneme sahip yerlerdir. Tüm insanlığın malı olan bu değerlerin korunması  o ülkenin devleti tarafından  

garanti edilmiştir. Örneğin: Göreme Milli Parkı, Kapadokya, Nemrut Harabeleri, Diyarbakır Surları

 Doğal ve tarihi varlıklarımızı korumak için; milli parklar, müzeler ve sit alanları kurulmuştur. Ancak , doğal ve tarihi varlıkla-

rımızı korumakta en büyük görev biz bireylere düşmektedir.

 Bu alanların varlığı;

 Ülkemizin güzelleşmesine,

 Uluslararası alanda tanınmasına ve değer görmesine,

 Birçok turistin ülkemize gelmesine ve böylece ülkemizin ekonomik olarak kazanç elde etmesine, 

 Gelecek nesillerin de bu güzellikleri görebilmesine

 katkıda bulunur.
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Tarihi Varlıklarımız
• Selimiye Camii – Edirne  • Süleymaniye Camii – İstanbul
• Efes Antik Kenti – İzmir  • Nemrut Harabeleri – Adıyaman 
• Sümela Manastırı – Trabzon  • Aspendos Tiyatrosu – Antalya
• Troya Antik Kenti – Çanakkale  • Balıklı Göl – Şanlıurfa
• Zeugma Antik Kenti – Gaziantep • Ani Harabeleri – Kars
• Safranbolu Evleri – Karabük  • Divriği Ulu Camii – Sivas

Tarihi eserler; geçmiş uygarlıklardan bugüne kalan din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve 

mimari gibi alanlarda ortaya konan eserlerdir.

Tanımlar
Tarihî Eser: Geçmiş uygarlıklardan kalan eserlere denir.

Tarihî Nesne: Geçmiş uygarlıklardan kalmış tarihî değer taşıyan eşyalara denir.

Doğal Varlıklarımız
 İnsan etkisi olmadan zaman içinde oluşmuş güzelliklere Doğal Varlık denir. Doğal güzelliklerimizden bazıları oluşturulan 

milli parklar yoluyla koruma altına alınmıştır. Ancak güzelliklerimizin korunması öncelikle bizlere düşer. Bu konuda bilinçli 

olmalıyız ve çevremizi de bilgilendirmeliyiz.

ULUDAĞ (BURSA)

Bursa şehir merkezinin güneyinde yer alan Uludağ, 1961 yılında milli park ilan 
edilmiştir. Uludağ’a Bursa şehir merkezinden 20 dakikalık, teleferik yolculuğu ile 
ulaşılmaktadır. Uludağ gürgen, kayın, meşe, kestane ve göknar gibi birçok ağaç 
türüne ev sahipliği yapmaktadır.

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ (DENİZLİ)

Bir dizi depremler sonucu Büyük Menderes havzasında termal suların oluşturdu-
ğu görsel bir şölendir. Denizli’de yer alan Pamukkale, her yıl milyonlarca turistin 
ziyaret ettiği karbeyaz travertenlere sahiptir.

PERİBACALARI (NEVŞEHİR)

Peribacası, vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgârın, tüflerden oluşan 
yapıyı aşındırmasıyla ortaya çıkan koni biçimindeki oluşumlardır. Ülkemizde Ürgüp 
- Göreme peribacalarının yoğun olarak bulunduğu bir yerdir. Olağanüstü güzellik-
leriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

MANAVGAT ŞELALESİ (ANTALYA)

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat Çayı üzerinde bulunan ünlü bir şelale-
dir. Irmak sularının 4 - 5 metrelik bir falezden düşmesi ile meydana gelmektedir. 
Az bir yükseklikten düşmesine rağmen geniş bir alan üzerinde akışı görülmeye 
değer bir manzara oluşturmaktadır.

Doğal Güzelliklerimiz
• Damlataş Mağarası – Antalya   • Saklıkent – Muğla
• Kelebekler Vadisi – Muğla  • Cennet ve Cehennem Mağaraları – Mersin
• İnsuyu Mağarası – Burdur  • Ayder Yaylası – Rize
• Kuş Cenneti – Balıkesir  • Abant Gölü – Bolu
• Ağrı Dağı – Ağrı   • Peribacaları – Nevşehir
• Uzun Göl – Trabzon

Tanımlar
Dünya Miras Listesi: Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın bünyesinde faaliyet yürüten UNESCO tarafından listelenen, özel 

kültürel veya fiziksel öneme sahip yerlerdir. Tüm insanlığın malı olan bu değerlerin korunması  o ülkenin devleti tarafından  

garanti edilmiştir. Örneğin: Göreme Milli Parkı, Kapadokya, Nemrut Harabeleri, Diyarbakır Surları

 Doğal ve tarihi varlıklarımızı korumak için; milli parklar, müzeler ve sit alanları kurulmuştur. Ancak , doğal ve tarihi varlıkla-

rımızı korumakta en büyük görev biz bireylere düşmektedir.

 Bu alanların varlığı;

 Ülkemizin güzelleşmesine,

 Uluslararası alanda tanınmasına ve değer görmesine,

 Birçok turistin ülkemize gelmesine ve böylece ülkemizin ekonomik olarak kazanç elde etmesine, 

 Gelecek nesillerin de bu güzellikleri görebilmesine

 katkıda bulunur.
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HAYATIMIZDAKİ KÜLTÜR

A)  Gelenek ve Göreneklerimiz

 Bir toplumun, nesilden nesile  aktardığı ve o topluma özgü  duygu, düşünce, maddi ve manevi değerlerin bütününe kültür 
denir.  Kültür  bir  toplumun düşünüş ve yaşayış biçimidir. Bir toplumda görülen kültürel öğeler aynı şekilde başka bir 
toplumda görülmez.  

 Kültürel değerlerimizi  ailemizden, yakın çevremizden ve toplumdan öğreniriz. Kültürel değerlerimiz bizim toplum olarak 
var olmamızın temel unsurudur.  Milli kültürümüzün devamını sağlamak için kültürel değerlerimizi korumalı ve yaşatmalı-
yız.

 Yemekler, kıyafetler, mimari yapılar, bayramlar, el sanatları, halk oyunları, düğünler, türküler ve maniler ülkemizin kültürel 
özelliklerini oluşturan unsurlardan bazılarıdır. 

Kültürün özellikleri:
 Kültür toplumlara özgüdür.

 Kuşaktan kuşağa aktarılır. Her kuşak kültürü biraz daha zenginleştirir.

 Yavaş olsa da zaman içinde değişime uğrar.  

 Yer şekilleri, iklim ve ekonomik koşullar kültürün oluşumunda etkilidir. Ayrıca bu unsurlar bölgeden bölgeye kültürel 
farklılıklara neden olmaktadır. 

 Kültürel farklılıklar, milli kültürümüzü zenginleştirir.

 Gelenek, geçmişten günümüze aktarılan, herkesin benimseyip uyguladığu bir yaşam biçimidir. Görenek ise bir şeyi 
eskiden görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır. Alışverişte, toplu taşıma araçlarının kullanımında, hasta ve aile ziyaretlerinde 
yani toplum içinde nasıl davranılacağını görenekler belirler.

 Gelenek ve görenekler toplumda birlik ve beraberliğin oluşturarak barış ve huzur içinde sürdürülebilmesinde etkilidir.

 Asker uğurlama, kız isteme, büyüklerin ellerini öpme, hastaları ziyaret etme, nişan ve düğün merasimleri 
yapma gelenek ve göreneklerimizden bazılarıdır.

 Gelenek ve görenekler kanunlarca belirlenmez. Uyulmadığı 
zaman ceza alınmaz. Ancak toplumda uyulması beklenen 
davranışlardır. Gelenek ve göreneklere uymayanlar toplum 
tarafından ayıplanırlar.

Kültürün toplumlar üzerinde bir takım etkileri vardır. Buna kültürün işlevleri denir.
Kültürün işlevleri: 
 Toplumsal düzeni sağlar.

 Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.

 Toplumun bir arada yaşama isteğini  arttırır.

Geçmişten günümüze 
kültürümüzün önemli 

unsurlarından biri de kırk 
yıl hatırı olduğuna inanılan 

kahvedir. Türk kahvesi özenle 
hazırlanır, misafirlere ikram 

edilir, hatta kız istemelerin 
önemli aşamalarından biridir.

Düğünler
 Aileye çok önem veren toplumumuzda aile kurmanın önemli bir aşaması olan düğün törenleri, çok özenli bir şekilde  

hazırlanır. Düğün töreninden önce; kız isteme, çeyiz sergileme, nişan töreni, kına gecesi ritüelleri yapılır.

 Ülkemizin her yerinde aynı coşku ve mutlulukla yapılan düğünler gelen misafirlerin kaynaşmasını sağlar, birlik ve bera-
berliği güçlendirir.

Halk Oyunları
 Kültürel değerlerimizin önemli bir parçasını da halk oyunları oluşturur. Oyunlar konularını doğadan, toplumsal olaylardan 

ve günlük yaşamdan alır. Ülkemizde her yörenin halk oyunları ve bu oyunların  kıyafetleri birbirinden farklıdır.

 Halk oyunları birlikte oynandığı için kişiye kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi ve paylaşmayı öğrenir. 

Ülkemizde oynanan bazı halk oyunları ve oynandığı yöreler;

 Horon – Karadeniz Bölgesi

 Halay – Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 Zeybek – Ege Bölgesi 

 Hora – Trakya

 Çayda Çıra – Elazığ

 Kafkas – Kars/ Ardahan

 Misket ve Çiftetelli – İç Anadolu Bölgesi

 Bar – Artvin

El Sanatlarımız
 El emeği göz nuru olarak üretilen ve toplumun değerlerini yansıtan kültürel öğeleri-

mizdir.

El sanatlarımız;

 Hattatlık (yazı sanatı)

 Çinicilik

 Bakırcılık

 Minyatür

 Halı ve kilim dokumacılığı

Kültürel değerlerimizin önemli bir parçası olan eşyalarımızın 

ünü dünyaya yayılmış durumdadır. Örneğin; 

 Hereke, Bünyan, Gördes , Uşak illerimiz halıları ve kilimleri,

 İznik ve Kütahya illerimiz, çini ve porselenleri,

 Isparta ilimiz, gülsuyu ile tanınmaktadır.
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HAYATIMIZDAKİ KÜLTÜR

A)  Gelenek ve Göreneklerimiz

 Bir toplumun, nesilden nesile  aktardığı ve o topluma özgü  duygu, düşünce, maddi ve manevi değerlerin bütününe kültür 
denir.  Kültür  bir  toplumun düşünüş ve yaşayış biçimidir. Bir toplumda görülen kültürel öğeler aynı şekilde başka bir 
toplumda görülmez.  

 Kültürel değerlerimizi  ailemizden, yakın çevremizden ve toplumdan öğreniriz. Kültürel değerlerimiz bizim toplum olarak 
var olmamızın temel unsurudur.  Milli kültürümüzün devamını sağlamak için kültürel değerlerimizi korumalı ve yaşatmalı-
yız.

 Yemekler, kıyafetler, mimari yapılar, bayramlar, el sanatları, halk oyunları, düğünler, türküler ve maniler ülkemizin kültürel 
özelliklerini oluşturan unsurlardan bazılarıdır. 

Kültürün özellikleri:
 Kültür toplumlara özgüdür.

 Kuşaktan kuşağa aktarılır. Her kuşak kültürü biraz daha zenginleştirir.

 Yavaş olsa da zaman içinde değişime uğrar.  

 Yer şekilleri, iklim ve ekonomik koşullar kültürün oluşumunda etkilidir. Ayrıca bu unsurlar bölgeden bölgeye kültürel 
farklılıklara neden olmaktadır. 

 Kültürel farklılıklar, milli kültürümüzü zenginleştirir.

 Gelenek, geçmişten günümüze aktarılan, herkesin benimseyip uyguladığu bir yaşam biçimidir. Görenek ise bir şeyi 
eskiden görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır. Alışverişte, toplu taşıma araçlarının kullanımında, hasta ve aile ziyaretlerinde 
yani toplum içinde nasıl davranılacağını görenekler belirler.

 Gelenek ve görenekler toplumda birlik ve beraberliğin oluşturarak barış ve huzur içinde sürdürülebilmesinde etkilidir.

 Asker uğurlama, kız isteme, büyüklerin ellerini öpme, hastaları ziyaret etme, nişan ve düğün merasimleri 
yapma gelenek ve göreneklerimizden bazılarıdır.

 Gelenek ve görenekler kanunlarca belirlenmez. Uyulmadığı 
zaman ceza alınmaz. Ancak toplumda uyulması beklenen 
davranışlardır. Gelenek ve göreneklere uymayanlar toplum 
tarafından ayıplanırlar.

Kültürün toplumlar üzerinde bir takım etkileri vardır. Buna kültürün işlevleri denir.
Kültürün işlevleri: 
 Toplumsal düzeni sağlar.

 Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.

 Toplumun bir arada yaşama isteğini  arttırır.

Geçmişten günümüze 
kültürümüzün önemli 

unsurlarından biri de kırk 
yıl hatırı olduğuna inanılan 

kahvedir. Türk kahvesi özenle 
hazırlanır, misafirlere ikram 

edilir, hatta kız istemelerin 
önemli aşamalarından biridir.

Düğünler
 Aileye çok önem veren toplumumuzda aile kurmanın önemli bir aşaması olan düğün törenleri, çok özenli bir şekilde  

hazırlanır. Düğün töreninden önce; kız isteme, çeyiz sergileme, nişan töreni, kına gecesi ritüelleri yapılır.

 Ülkemizin her yerinde aynı coşku ve mutlulukla yapılan düğünler gelen misafirlerin kaynaşmasını sağlar, birlik ve bera-
berliği güçlendirir.

Halk Oyunları
 Kültürel değerlerimizin önemli bir parçasını da halk oyunları oluşturur. Oyunlar konularını doğadan, toplumsal olaylardan 

ve günlük yaşamdan alır. Ülkemizde her yörenin halk oyunları ve bu oyunların  kıyafetleri birbirinden farklıdır.

 Halk oyunları birlikte oynandığı için kişiye kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi ve paylaşmayı öğrenir. 

Ülkemizde oynanan bazı halk oyunları ve oynandığı yöreler;

 Horon – Karadeniz Bölgesi

 Halay – Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 Zeybek – Ege Bölgesi 

 Hora – Trakya

 Çayda Çıra – Elazığ

 Kafkas – Kars/ Ardahan

 Misket ve Çiftetelli – İç Anadolu Bölgesi

 Bar – Artvin

El Sanatlarımız
 El emeği göz nuru olarak üretilen ve toplumun değerlerini yansıtan kültürel öğeleri-

mizdir.

El sanatlarımız;

 Hattatlık (yazı sanatı)

 Çinicilik

 Bakırcılık

 Minyatür

 Halı ve kilim dokumacılığı

Kültürel değerlerimizin önemli bir parçası olan eşyalarımızın 

ünü dünyaya yayılmış durumdadır. Örneğin; 

 Hereke, Bünyan, Gördes , Uşak illerimiz halıları ve kilimleri,

 İznik ve Kütahya illerimiz, çini ve porselenleri,

 Isparta ilimiz, gülsuyu ile tanınmaktadır.

43

ÖRNEKTİR



Yemeklerimiz
 Yemeklerimizde kültürel değerlerimizin oluşmasında önemlidir. Ülkemizin iklim ve coğrafi 

şartlarının, ekonomik faaliyetlerinin, tarım, hayvancılık faaliyetlerinin farklı olmasından 
dolayı her yöremiz farklı bir yemek çeşidi ile ünlenmiştir.

  

 Mantı, pastırma – Kayseri

 Kuymak, mıhlama – Trabzon / Rize

 Çiğ Köfte – Urfa / Adıyaman / Elazığ

 Etli Ekmek – Konya

 Baklava – Gaziantep

 Tantuni – Mersin

 Cağ Kebabı – Erzurum

 İskender – Bursa 

 Baklava – Gaziantep

Bayramlarımız
 Milli bayramlarımız; ulusça kutladığımız, birlik beraberlik duygularımızı güçlendiren günlerimizdir.

 Dini bayramlarımız; dini açıdan önemli ve kutsal sayılan günlerde kutladığımız bayramlardır. Bu bayramlarımızda, büyük-
ler ziyaret edilir, dargınlar barıştırılır ve çocuklar sevindirilir.

 21 Mart tarihinde kutlanan baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz ve 6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez mevsimlik kutla-
nan bayramlarımızdır.

Kültürümüzün önemli bir parçası da çaydır. Vazgeçilmez içeceğimiz olan çay 1930’larda Rize’de 

ziraat mühendisi olan Zihni Derin’in çalışmaları sonucunda ekimi yapılmaya başlanmıştır. Kısa 

sürede tüm yurtta sevilerek içilen bir içecek olmuştur.

Türkçenin zenginliğini ortaya koymak isteyen 

Kaşgarlı Mahmut,  1072 – 1074 yılları arasında 

“Divan-ı Lugati’t Türk” adlı Türk tarihinin en 

eski sözlüğünü yazmıştır. Türkçe – Arapça 

hazırlanan bu sözlük Türk kültürü hakkında 

önemli bilgiler vermektedir.

Milli Bayramlar Dini Bayramlar

Geçmiş Günümüz

Cumhuriyet Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ramazan Bayramı

Ev yapımı yoğurt Meyveli yoğurt

Gül suyu ikramı Kolonya ikramı

Lokum ikramı Çikolata ikramı

Kahve ikramı Çay ikramı

Kumaş mendil Kağıt mendil

Yer sofrası Yemek masası

Kurban Bayramı

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Zafer Bayramı

Geçmişten Günümüze Kültürümüz
 Kültürel değerlerimizi öğrenmeli ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Ancak son yıllar-

da özellikle televizyon, Genel Ağ, akıllı telefon vb. kitle iletişim araçları ile çeşitli dizi ve 
sinema filmleri kültürel etkileşimi hızlandırmaktadır. Kitle iletişim araçlarındaki olumsuz 
yayınlar ve programlar kültürümüzün bozulmasına neden olan en önemli 
unsurlardır.

 Geçmişten gelen kültür mirasımını alan yeni nesil, yaptığı yeniliklerle 
kültürün gelişmesine ve bazı kültürel unsurların yerini yepyeni değerlere 
bırakmasına neden olmaktadır.
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Yemeklerimiz
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Bayramlarımız
 Milli bayramlarımız; ulusça kutladığımız, birlik beraberlik duygularımızı güçlendiren günlerimizdir.
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Kültürümüzün önemli bir parçası da çaydır. Vazgeçilmez içeceğimiz olan çay 1930’larda Rize’de 

ziraat mühendisi olan Zihni Derin’in çalışmaları sonucunda ekimi yapılmaya başlanmıştır. Kısa 

sürede tüm yurtta sevilerek içilen bir içecek olmuştur.

Türkçenin zenginliğini ortaya koymak isteyen 

Kaşgarlı Mahmut,  1072 – 1074 yılları arasında 

“Divan-ı Lugati’t Türk” adlı Türk tarihinin en 

eski sözlüğünü yazmıştır. Türkçe – Arapça 

hazırlanan bu sözlük Türk kültürü hakkında 

önemli bilgiler vermektedir.

Milli Bayramlar Dini Bayramlar

Geçmiş Günümüz

Cumhuriyet Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ramazan Bayramı

Ev yapımı yoğurt Meyveli yoğurt

Gül suyu ikramı Kolonya ikramı

Lokum ikramı Çikolata ikramı

Kahve ikramı Çay ikramı

Kumaş mendil Kağıt mendil

Yer sofrası Yemek masası

Kurban Bayramı

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Zafer Bayramı

Geçmişten Günümüze Kültürümüz
 Kültürel değerlerimizi öğrenmeli ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Ancak son yıllar-

da özellikle televizyon, Genel Ağ, akıllı telefon vb. kitle iletişim araçları ile çeşitli dizi ve 
sinema filmleri kültürel etkileşimi hızlandırmaktadır. Kitle iletişim araçlarındaki olumsuz 
yayınlar ve programlar kültürümüzün bozulmasına neden olan en önemli 
unsurlardır.

 Geçmişten gelen kültür mirasımını alan yeni nesil, yaptığı yeniliklerle 
kültürün gelişmesine ve bazı kültürel unsurların yerini yepyeni değerlere 
bırakmasına neden olmaktadır.
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Etkinl ikEtkinl ik 1
Aşağıdaki metni, verilen kavramları kullanarak tamamlayalım.

Ben Evliya Çelebi. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşamış bir gezginim. Anadolu’nun birçok şehrini 

gezdim. Gezdiğim yerleri ve gördüklerimi ............................ adlı eserimde anlattım. Şimdi sizinle kültürümüzü 

tanımak için bir geziye çıkalım. Gezimize Erzurum’dan başlıyoruz. Palandöken Dağı’nı 

geziyoruz. Erzurum çarşılarını geziyoruz ve burada ünlü  ................................ yiyoruz. Rize’ye 

ve Trabzon’a uğradığımızda o güzelim ............... tarlalarını görüyoruz. Bize sıcacık çay 

ikram ediyorlar. Bir de .........................  ve  hamsili pilav yiyoruz. Güneydoğuya gittiğimiz 

z a m a n Diyarbakır’da ......................., Gaziantep’te ........................, Maraş’ta ise keçi sütünden yapı-

lan leziz dondurmayı yiyoruz.  Şimdi bizi ihtişamıyla Ağrı Dağı ve .......................... Sarayı karşılıyor. Konya’ya 

uğramamak olmaz. Orada .................................... ziyaret ediyoruz. Tabi ki orada .......................... yiyoruz. Eskişe-

hir’de sevdiklerimize ...................... taşından yapılmış hediyeler alıyoruz. Oradan Isparta’ya uzanıyoruz. 

Bizi evlerine davet edenler bize mis gibi ............... suyu ikram ediyorlar. Daha sonra Kütahya’da ............................, Hereke’de 

.................................., Uşak’ta battaniye alıyoruz sevdiklerimize. İzmir’de bizi efeler karşılıyor. 

Mardin’e gittiğimizde telkari ve bakırcı ustaları karşılıyor bizi. Tabi ki Mardin Evleri  ve Safranbolu Evleri kültürümüzün güzellik-

leri, onları görmeden olmaz. Trakya’ya çeviriyoruz rotamızı ve Edirne’ye gidiyoruz. İhtişamıyla Mimar Sinan’ın ustalık eserim 

dediği ............................ .................. karşımıza çıkıyor. Burada Kırkpınar ................................... izlememek olmaz. Gittiğimiz her ilimizin kendine 

özgü destanlarını, hikayelerini dinliyor, kırk yıl hatırı olan .......................... içiyoruz. Ülkemizin her köşesinde insanlar bizi evlerine 

misafir ediyor. Çocuklar gittiğimiz her yerde ortak kültürümüzün farklı yönleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar bizim zenginliğimizdir. 

Bunları korumalı ve saygı duymalıyız.

Kadayıf Kahve Çay Mevlana’yı

Etli ekmek Halı İshak Paşa Yağlı güreşleri

Cağ kebabı Baklava Gül Lüle

Selimiye Cami Kuymak Seyahatname Porselen
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Adım - 05 | TEST - 01

Etkinl ikEtkinl ik 1
Aşağıdaki metni, verilen kavramları kullanarak tamamlayalım.

Ben Evliya Çelebi. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşamış bir gezginim. Anadolu’nun birçok şehrini 

gezdim. Gezdiğim yerleri ve gördüklerimi ............................ adlı eserimde anlattım. Şimdi sizinle kültürümüzü 

tanımak için bir geziye çıkalım. Gezimize Erzurum’dan başlıyoruz. Palandöken Dağı’nı 

geziyoruz. Erzurum çarşılarını geziyoruz ve burada ünlü  ................................ yiyoruz. Rize’ye 

ve Trabzon’a uğradığımızda o güzelim ............... tarlalarını görüyoruz. Bize sıcacık çay 

ikram ediyorlar. Bir de .........................  ve  hamsili pilav yiyoruz. Güneydoğuya gittiğimiz 

z a m a n Diyarbakır’da ......................., Gaziantep’te ........................, Maraş’ta ise keçi sütünden yapı-

lan leziz dondurmayı yiyoruz.  Şimdi bizi ihtişamıyla Ağrı Dağı ve .......................... Sarayı karşılıyor. Konya’ya 

uğramamak olmaz. Orada .................................... ziyaret ediyoruz. Tabi ki orada .......................... yiyoruz. Eskişe-

hir’de sevdiklerimize ...................... taşından yapılmış hediyeler alıyoruz. Oradan Isparta’ya uzanıyoruz. 

Bizi evlerine davet edenler bize mis gibi ............... suyu ikram ediyorlar. Daha sonra Kütahya’da ............................, Hereke’de 

.................................., Uşak’ta battaniye alıyoruz sevdiklerimize. İzmir’de bizi efeler karşılıyor. 

Mardin’e gittiğimizde telkari ve bakırcı ustaları karşılıyor bizi. Tabi ki Mardin Evleri  ve Safranbolu Evleri kültürümüzün güzellik-

leri, onları görmeden olmaz. Trakya’ya çeviriyoruz rotamızı ve Edirne’ye gidiyoruz. İhtişamıyla Mimar Sinan’ın ustalık eserim 

dediği ............................ .................. karşımıza çıkıyor. Burada Kırkpınar ................................... izlememek olmaz. Gittiğimiz her ilimizin kendine 

özgü destanlarını, hikayelerini dinliyor, kırk yıl hatırı olan .......................... içiyoruz. Ülkemizin her köşesinde insanlar bizi evlerine 

misafir ediyor. Çocuklar gittiğimiz her yerde ortak kültürümüzün farklı yönleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar bizim zenginliğimizdir. 

Bunları korumalı ve saygı duymalıyız.

Kadayıf Kahve Çay Mevlana’yı

Etli ekmek Halı İshak Paşa Yağlı güreşleri

Cağ kebabı Baklava Gül Lüle

Selimiye Cami Kuymak Seyahatname Porselen

1. Ülkemiz,	 ikliminin	 uygun	 olması,	 verimli	 tarım	 arazi-
lerinin	olması	 ve	bol	 su	kaynakları	 birçok	uygarlığın	
Anadolu’ya	 yerleşmesine	 neden	 olmuştur.	 Bu	 uy-
garlıklardan	 birçok	 kale,	 ibadethane,	 köprü,	 saray	
günümüze	ulaşmıştır.

Bu bilgilere göre ülkemiz ile ilgili;

I.	 Coğrafi	 koşullarının	 uygunluğu	 göç	 almasına	
neden	olmuştur.

II.	 Dünyanın	en	önemli	doğal	varlıkları	burada	bulun-
maktadır.

III.	 Tarih	turizminin	yapılabileceği	bir	coğrafyadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)	I	ve	II	 B)	 I	ve	III

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

2. 

Bayramlarımız, kültürel değerlerimizi 
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’in verdiği bu bilgiye göre bayram-
lar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Ortak	sevinç	duygusunun	yaşandığı

B)	Yalnızca	dinî	bayramların	birleştirici	özelliğinin	ol-
duğu

C)	İnsanların	 birbirleriyle	 olumlu	 iletişim	 kurmasına	
katkı	sağladığı

D)	Türk	kültürünü	yansıtan	değerler	arasında	yer	aldığı

3. “Ülkemizde	yemeklerimiz	bölgelere	göre	farklılık	gös-
terir.” diyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini bu 
görüşüne örnek göstermez?

Kadayıf Dolması Hamsili Pilav

Yaprak sarması

A) B)

C) D)

Hamburger

4. 

1 Asker	uğurlama 2 Kız	isteme

3 Noel	kutlama 4
Düğün	yemeği	

verme

Tabloda hangi numaralı kutucukta yazılı olan duru-
mun, Türk kültürünü yansıttığı söylenemez?

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

5. Doğada	kendiliğinden	var	olup	ya	da	denizlerin,	akar-
suların,	 rüzgarların	 aşındırmasıyla	 oluşmuş	 eserlere	
doğal	güzellik	denir.	Ülkemizde	pek	çok	doğal	güzel-
lik	vardır.	Bu	doğal	güzelliklerin	bir	kısmı	kurulan	milli	
parklarla	koruma	altına	alınmışlardır.

Bu metne göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A)	Doğal	güzelliklerin	oluşumunda	insan`	etkisi	yoktur.

B)	Ülkemiz	doğal	güzellikler	açısından	zengindir.

C)	Devlet	doğal	güzelliklerin	korunması	için	önlemler	
almıştır.

D)	Doğal	 güzelliklerimiz	 daha	 çok	Antalya’da	 bulun-
maktadır.
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Halay,	ülkemizin	pek	çok	yöresinde	davul,	zurna	ile	oynanır.	Daha	çok	düğün,	
kına	gecesi	gibi	etkinliklerde	oynanır.

Horon,	Karadeniz	yöresine	ait	olan	ve	genellikle	kemençe	müziği	eşliğinde	oy-
nanan	bir	 halk	oyunudur.	Hızlı	 hareketlerle	oynanan	horon	Karadeniz’in	 zorlu	
yaşamını	yansıtır.

Zeybek,	 Ege	 yöresine	ait	 olan	 bir	 halk	 oyunudur.	 Yiğitliği,	mertliği	 ve	 cesareti	
simgeler.	Tek	kişi	tarafından	oynandığı	gibi	toplu	hâlde	de	oynanabilir.

Halk oyunları ekiplerinin verdikleri bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz?

A)	Halk	oyunlarının	kendilerine	has	özelliklerinin	olduğuna

B)	Genellikle	çok	kişi	tarafından	birlikte	hareket	ederek	oynandığına

C)	Yörelerimizde	farklı	oyunların	olmasının	kültürel	çatışmaya	yol	açtığına

D)	Halk	oyunlarının	konularını,	toplumsal	olaylardan	ve	çevresel	faktörlerden	aldığına

2. 

Doğal Varlık Doğrudan	insan	eli	değmeden	oluşan	eşsiz	güzellik	ve	unsurlardandır.

Tarihi Mekân Geçmişte	yaşamış	insan	topluluklarına	ait	kalıntıların	bulunduğu	yapı	ve	alanlarıdır.

Tarihi Eser Geçmiş	uygarlıklardan	kalan	kalıntı	ve	eserlerdir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) Trabzon	-	Uzungöl		Doğal	varlık

B) Erzurum	-	Tortum	Şelalesi		Doğal	varlık

C) Antalya	-	Perge	Antik	Kenti		Tarihi	mekân

D) Aksaray	-	Hasan	Dağı		Tarihi	eser
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3. Osmanlı	Devleti	padişahı	Yıldırım	Bayezid	tarafından	yaptırılan	Ulu	Camii	Bursa’nın	sembolü	olan	tarihi	eserlerden	
biridir.	Camide	20	kubbe	ve	18	şadırvan	bulunmaktadır.	Bu	şadırvanlardan	biri	caminin	içinde	yer	almaktadır.	Ülke-
mizde	pek	çok	şehirde	Ulu	Cami	adıyla	bilinen	camiler	bulunmaktadır.	Bursa	Ulu	cami	ülkemizde	aynı	isimle	bilinen	
camilerin	en	büyüğüdür.

Bu parçada Ulu Cami’nin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

A)	Kim	tarafından	yaptırıldığı

B)	Ülkemizin	önemli	eserlerinden	biri	olduğu

C)	Bursa	dışında	hangi	şehirlerde	olduğu

D)	Hangi	tarihte	inşa	edildiği

4. Safranbolu	Evleri,	Karabük	ilinde	yer	alan	tarihî	bir	mekândır.	Şehre	gelen	turistlerin	en	fazla	ziyaret	ettiği	yerlerden-
dir.	Ziyaretçilerin	bölgedeki	yaşam	tarzını,	örf	ve	adeti	görebilecekleri	bir	müze	açılmıştır.	Müzede	halk	tarafından	
bağışlanan	ve	yöre	kültürünü	yansıtan	eserlere	yer	verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi müzede sergilenen eserlerden biri olamaz?

A) B) C) D)

5. Ülkemizde	balıkçılık	 denilince	birçok	 insanın	aklına	Karadeniz’in	 kıyı	 kesimleri	 gelmektedir.	 Karadeniz’de	en	 çok	
avlanan	balık	türlerinden	biri	hamsidir.	Trabzon	ve	çevresinde	hamsi	ile	oldukça	lezzetli	yemekler	yapılmaktadır.	
Hamsili	pilav,	hamsi	buğlama,	hamsi	tava	bunlardan	bazılarıdır.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)	Yaşanılan	coğrafya	insanların	beslenme	alışkanlıklarını	etkilemektedir.

B)	İnsanların	gelir	düzeyleri	yemek	kültürünü	doğrudan	etkilemektedir.

C)	Denize	kıyısı	olan	yörelerde	sadece	balıkla	beslenilir.

D)	Karadeniz’de	hamsi	dışında	başka	balık	tüketilmemektedir.

6. Yağcı	Bedir	halıları;	dokuyan	insanların	yaşamlarını,	örf	ve	adetlerini	yansıtmaktadır.	Bu	halılarda	her	motif	ve	renk	
ayrı	bir	ifade	taşır.	Genç	kızlar	aile	büyüklerine	söylemedikleri	duygu	ve	düşünceleri	halıya	aktarırlar.	Örneğin;	ejder	
motifi,	bir	efsaneyi;	eller,	bereketi;	boynuz	ise	gücü	simgelemektedir.

Bu bilgilere göre, Yağcı Bedir halıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)	Köklü	bir	geçmişe	sahip	olduğuna

B)	El	işçiliğinden	dolayı	çok	pahalı	olduğuna

C)	Duyguların	emekle	birleşerek	halılara	yansıtıldığına

D)	Motiflerde	modern	desenlerin	kullanıldığına
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