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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim hayatında derslerde ve sınavlarda başarılı olmanın formülü doğru kaynaklarla çalışmaktan 
geçmektedir.

Netfen Yayınları olarak kitaplarımızda çok farklı bir uygulamayla karşınıza çıktık. Elinizdeki kitap, 
eğitim dünyasına yeni bir heyecan getirmektedir. Talim Terbiye Kurulunun öğretim programına 
uygun bir şekilde hazırlanmış, MEB müfredatıyla birebir uyumlu olan Kademeli Testler öğrenciyi 
hem okul derslerine hem yazılılara hem de merkezî sınavlara hazırlamaktadır.

Kitaplarımız; sade tasarımı, görsellerle desteklenmiş zengin içeriği ile kazanımların ve konuların 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap, dört aşamadan oluşmaktadır: Isındıran Testler, Alıştıran Testler, Kazandıran 
Testler ve Tarama Testleri.

Isındıran Testler:

Bu testlerde öğrencilerin soru çözme isteklerini geliştirmek ve test çözmeye yakınlık duymasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testler öğrenciye soru çözme 
mutluluğunu yaşatarak motive edecektir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen, çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bu testin zorluk derecesi kolay seviyedir.

Alıştıran Testler:

Bu testlerde öğrencilere soru çözme becerisi kazandırmak ve bu becerileri kolayca yapabilecek 
duruma getirmek amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde öğrencinin soru çözüm hızı artacak ve soru 
çözmek onlar için bir alışkanlık hâline gelecektir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testin zorluk 
derecesi orta düzeydedir.

Kazandıran Testler:

Bu testler öğrencileri zorlayan, uğraştıran diğer bir ifade ile sınav kazandıracak sorulardan 
oluşmaktadır. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, PISA-TIMSS-KANGURU tarzı sorular barındıran 
bu testler ile öğrenci yorum yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda mantık, muhakeme ve akıl 
yürütme soruları içeren bu testler yapılacak olan sınavlarının provası olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarama Testleri:

Tarama testleri ünitelerdeki konuları kapsayan tekrar testleridir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
tarama testleri konuları pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu testlerimiz de yeni nesil soru tarzına 
ağırlık verilmiştir.

Bu kitaplarımız hem okulda hem de evde konuların öğrenilmesi ve kazanımların pekiştirilmesi için 
değerli bir eğitim kaynağıdır.

Kitaplarımızın derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta en iyi yardımcınız olması dileğiyle…
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6. Sınıf7Sosyal Bilgiler Soru Bankası

DEĞİŞEN ROLLERİM1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

2. Bir topluluğun “grup” olarak nitelendiril-
mesi öncelikle aşağıdakilerden hangisi-
ne bağlıdır?

AAA_0806010101_1
A) Üyelerinin ortak bir amaç için bir araya 

gelmiş olmasına

B) Yalnızca kan bağına dayanan bir birlikte-
lik olmasına

C) Yasalarla belirlenmiş bir yapıda olması-
na 

D) Üyelere belli sorumluluklar yüklemesine

5. Aşağıdakilerden hangisi okul içerisinde 
sahip olabileceğimiz rollere örnek veri-
lemez?

DDD_0806010101_2
A) 

Öğrenci
 B) 

Sınıf  
başkanı

C) 
Arkadaş

 D) 
Kardeş

3. Gruplar iki veya daha fazla bireyden oluşur. 
Grup içerisinde her bireye bir takım görevler 
düşmektedir. Grupların başarı ve devamlılı-
ğında grup içerisindeki bireylerin sayısı pek 
önemli değildir. Önemli olan, gruptaki birey-
lerin sorumluluk duygusuyla hareket etme-
sidir. Bireyler sorumluluk duygusuyla hare-
ket etmezlerse grubun başarısı azalır, hatta 
grup dağılabilir.

Metne göre, grupların başarılı olması ve 
devamlılık göstermesi aşağıdakilerden 
hangisine bağlıdır?

AAA_0806010101_2
A) Bireylerin görevlerini tam anlamıyla yeri-

ne getirmesine

B) Bireylerin birden fazla görev üstlenmesi-
ne

C) Sorumlulukların başkalarıyla paylaşılma-
sına

D) Görev ve sorumlulukların göz ardı edil-
mesine

4. Ben okulumuzun takımında futbol oynuyo-
rum. 

Bu sözü söyleyen Samet’le ilgili hangi so-
nuç çıkarılamaz?

DDD_0806010101_2
A) Bir kurumun içinde yer almaktadır. 

B) Bir grubun üyesidir.

C) Grup etkinliklerine katılmaktadır. 

D) Rollerini başkalarına paylaştırmaktadır. 

1. Anne ve babanın ailenin geçimini sağ-
lamak zorunda kalması aşağıdakilerden 
hangisini örneklendirir?

AAA_0806010101_2
A) Görev B) Meslek

C) Özgürlük D) Hak

6. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum için-
de yerine getirilen roldür?

DDD_0806010101_2
A) 

Arkadaş
 B) 

Komşu

C) 
Akraba

 D) 
Polis

7. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin 
mesleğiyle ilgili rolü değildir?

AAA_0806010101_2
A) Tatil yapmak

B) Okuma ve yazma öğretmek

C) Ev ödevleri vermek

D) Öğrencileri sınav yapmak



6. Sınıf8Sosyal Bilgiler Soru Bankası

DEĞİŞEN ROLLERİM1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

8.  
İş yeri Doktor

Aile Baba

Takım Kaleci

Akraba Kuzen

Bu diyagramdan hangi sonuç çıkarılamaz?
CCC_0806010101_2

A) Her grup için bir rol bulunur. 

B) Farklı gruplarda farklı rol yerine getirilir. 

C) Rollerin en önemlisi ailededir. 

D) Roller bireye sorumluluk yükler. 

12. Mehmet öğretmen, öğrencilerinden sınıftaki 
rollerine ait birer örnek yazmalarını istiyor.

Öğrencilerin yazdığı hangi örnek, sınıfta-
ki rollerine ait değildir?

AAA_0806010101_2
A) Saklambaç oyununda ebeyim.

B) Kızılay kulübünün üyesiyim.

C) Sınıf başkanıyım.

D) 6/B sınıfının bir öğrencisiyim.

9. Ben Tuna. Sınıfta kurduğumuz çalışma gru-
bunun bir üyesiyim. Sınıf arkadaşlarım Ayşe-
gül, Deniz, Faruk ve ben çalışma grubu ola-
rak sık sık bir araya geliyoruz. 

Buna göre, Tuna ve arkadaşlarının birlikte; 

  I. Odalarını düzenlemek,

 II. Ders çalışmak,

III. Ödev yapmak

rollerinden hangilerini gerçekleştirdikle-
ri söylenebilir?

DDD_0806010101_3
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III 

10. Sınıf başkanı olan bir arkadaşımız teneffüs-
te ya da okul dışı zamanlarda da sınıf baş-
kanı gibi davranabilir. 

Bu açıklama aşağıdaki yargıların hangisi-
ni doğrular?

AAA_0806010101_2
A) Sahip olunan roller birbirine karışabilir.

B) Rollerden biri diğerlerinden daha önem-
lidir. 

C) Grup değiştirdikçe roller de değişir. 

D) Roller aile içinde zamanla kazanılır. 

11. 

Müşteri Evlat

Öğrenci Kardeş

Verilen görsel aşağıdakilerden hangisiy-
le ilgilidir?

BBB_0806010101_2
A) Özgürlükler B) Roller

C) İş birliği D) İstekler
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6. Sınıf9Sosyal Bilgiler Soru Bankası

DEĞİŞEN ROLLERİM1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2

2. Aşağıdaki rollerden hangisi kurumla doğ-
ru eşleştirilmiştir?

DDD__0806010101_2
A) 

HastaneÖğretmen

B) 
OkulHakim

C) 
KütüphanePolis

D) 
Sağlık ocağıHemşire

3. 

EbeSınıf 
başkanı

Abla

Bilge'nin 
gruplardaki 

rolleri

Yukarıdaki şemaya göre, Bilge’nin aşa-
ğıdaki gruplardan hangisinde yer aldığı 
söylenemez?

DDD_0806010101_3
A) Sınıf  B) Oyun

C) Aile  D) Kulüp

6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin grup 
içindeki rolünü yerine getirmediği anlaşıl-
maktadır?

DDD_0806010101_2
A) 

Sınıf başkanlığına seçildim.

B) 
Tiyatro çalışmalarına sık sık ka-
tılıyorum. 

C) 
Okul korosunda söylediğim 
şarkı çok beğenildi. 

D) 
Törende okuyacağım şiiri ez-
berleyemedim. 

5. Metin okulumuzun futbol takımının kalecisi 
seçildi. 

Metin’in okul takımındaki kaleciliği aşağı-
dakilerden hangisiyle ifade edilir?

AAA_0806010101_1
A) Rol B) Kişilik 

C) Hak  D) Kurum

4. 

.................... varlığını sürdü-
rebilmesi, her bireyin üstlen-
diği rolü yerine getirmesine 
bağlıdır.Kaan

Kaan’ın konuşmasındaki boşluk aşağı-
dakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

AAA_0806010101_2
A) Grubun

B) Özgürlüklerin

C) Hakların

D) İhtiyaçların

1. 

? ? ?

Polisin Mesleki Rolleri

Soru işaretli yerler doldurulduğunda aşa-
ğıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

CCC_0806010101_2
A) Toplum güvenliğini sağlamak

B) Suçlularla mücadele etmek

C) Toplum sağlığını koruyucu önlemler al-
mak

D) Suç işlenmesini engelleyecek çalışmalar 
yapmak



6. Sınıf10Sosyal Bilgiler Soru Bankası

DEĞİŞEN ROLLERİM1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2

7.  

Okulun futbol takımında yer alan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması takıma 
zarar verir?

CCC_0806010101_2
A) Takıma ait spor malzemelerini kullanması

B) Takım arkadaşlarıyla maçlar dışında da görüşmesi

C) Takımın çalışmalarına canı istediği zaman katılması

D) Takım arkadaşlarıyla iş birliği içinde olması

10. Aşağıdakilerin hangisinde birey rolünün 
gereğini yerine getirmektedir?

DDD_0806010101_2
A) Susadığımda hemen su içerim.

B) Televizyonda yararlı programları izlerim.

C) Her fırsatta kendime zaman ayırırım.

D) Kardeşimin ödevlerine yardım ederim.

8. Aşağıdakilerden hangisi okul içerisinde 
sahip olabileceğimiz rollere örnek veri-
lemez?

DDD_0806010101_2
A) Öğrenci B) Sınıf başkanı

C) Arkadaş D) Komşu

11. 

Yukarıdaki kişinin söylediklerine dayana-
rak hangi genellemeye ulaşılamaz?

AAA_0806010101_2
A)	 Bireylerin	rolleri	birbiriyle	karıştırılabilir.

B)	Bireyler	farklı	gruplarda	görev	alabilir.

C)	Bireylerin	rol	sayıları	birden	fazla	olabilir.

D)	Bireylerin	rolleri,	içerisinde	yer	aldıkları	
gruba	göre	değişir.

9.	 Grupta	her	bireyin	ayrı	bir	yeri	ve	rolü	var-
dır.	Üyelerden	biri	olmadığında	ya	da	rolünü	
aksattığında	grup	amacına	ulaşamaz.	Birey	
kendisinden	beklenen	role	uygun	davran-
mazsa	gruba	zarar	verir.

Metne göre, grupların amacına ulaşması 
için bireylerden aşağıdakilerden hangisi 
beklenmektedir?

CCC_0806010101_2
A)	 Rollerini	değiştirmesi

B)	Özgürce	hareket	etmesi

C)	Rolünün	gereğini	yerine	getirmesi

D)	Birden	fazla	rolü	üstlenmesi
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6. Sınıf11Sosyal Bilgiler Soru Bankası

DEĞİŞEN ROLLERİM1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 3

1. 

Ezgi’nin söylediklerinden hangisi öğren-
ciliğinin gereği olarak yerine getirdiği bir 
roldür?

DDD_0806010101_2
A) Küçük kardeşinin derslerine yardımcı ol-

ması

B) Arkadaşlarıyla oyun oynaması

C) Marketten alış veriş yapması

D) Grup çalışmasında aldığı konuyu sunma-
sı

3. Postacı 
(PTT)

Üye 
(Sendika)

Yönetici 
(Apartman)

Veli 
(Okul)

Bu şemadan aşağıdakilerden hangisini 
örneklendirmede yararlanılamaz?

DDD_0806010101_3
A) Bireyler farklı kurumlarda görev alabilir.

B) Bireylerin içinde yer aldıkları grup ve ku-
rumlarda farklı rolleri olabilir.

C) Bireyler farklı gruplar içinde yer alabilir.

D) Bireylerin rolleri sürekli değişir.

4. 

Öğrenci Ağabey

Oyuncu

Diyagramda verilenlere göre, Can’ın han-
gi gruba üye olduğu söylenemez?

DDD_0806010101_2
A) Sınıf

B) Aile

C) Folklor ekibi

D) Okul korosu

2. 

Öğrenim gördüğüm okul-
da diğerleri gibi öğrenciyim. 
Aynı zamanda sınıfımdaki di-
ğer öğrencilerle sınıf arkada-
şıyım.

Ümit’in konuşmasında farklı kaç rol adı 
geçmiştir?

BBB_0806010101_2
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4



6. Sınıf12Sosyal Bilgiler Soru Bankası

DEĞİŞEN ROLLERİM1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 3

5. 

Baba.?.Anne

Aile içinde yerine getirilen 
roller

Şemadaki soru işareti olan kısma aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
BBB_0806010101_1

A) Abla B) Öğrenci C) Kardeş D) Çocuk

6. 

Arzu Sinan MelihAli

Yukarıdaki çocuklardan hangileri grup içerisindeki rollerinden söz etmiştir?
AAA_0806010101_2

A) Arzu ve Sinan B) Arzu ve Ali C) Sinan ve Ali D) Ali ve Melih

7. Aşağıdakilerin hangisinde rol belirtilmiş-
tir?

DDD_0806010101_2
A) 

Kendime güveniyorum.

B) 

Köyümü özlüyorum.

C) 

Kardeşimi kıskanıyorum. 

D) 

Sınavlara hazırlanıyorum.

8. 

Orhan

Söylediklerine göre Orhan’ın rolleri ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

DDD_0806010101_2
A) Öğrenci  B) Çocuk

C) Arkadaş  D) Kardeş
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6. Sınıf13Sosyal Bilgiler Soru Bankası

DEĞİŞEN ROLLERİM1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 4

1. 

Sınıf (Sınıf başkanlığı) Satranç kulübü (Üye)

Aile (Kardeş) Okul korosu (Solist)

Bu görselden;

  I. Birey değişik gruplarda değişik rollere sahip olur.

 II. Rollerden biri diğerine göre daha önemlidir. 

III. Roller birbirlerini engelleyici olabilir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
AAA_0806010101_3

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

3. 

Okul futbol takımının 
oyuncusuyum. Okul 
futbol takımı pekçok 
arkadaşımın da üye-
si olmak istediği bir 

gruptur. 

Aşağıdakilerden hangisi bu oyuncunun takımdaki görevlerinden biri olamaz?
BBB_0806010101_2

A) Diğer oyunculara pas atmak

B) Oyunun süresini belirlemek

C) Oyun kuruculuk yapmak

D) Diğer oyuncularla uyumlu olmak

2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği “Rol nedir?” sorusunun yanıtı olabilir?
AAA_0806010101_2

A) 

Bir kişinin grup içerisinde 
üstlendiği görevler.

  B)  
Bir toplumu bir araya ge-
tiren özellikler.

C) 
Grupları oluşturan birey-
lerin her biri. 

  D)  
Grup içerisinde yapılan dav-
ranışların sonucunu üstlen-
mek. 



6. Sınıf14Sosyal Bilgiler Soru Bankası

DEĞİŞEN ROLLERİM1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 4

4. 

Okulda öğretmenim.

Sürücü kursunda öğrenciyim. 

Evde bir anneyim.

Yardımlaşma derneğinin  
üyesiyim.

Bu kişinin söyledikleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
BBB_0806010101_3

A) Grup B) Rol C) Kalabalık D) Kurum

5.  

Bu görsel aşağıdakilerden hangisine dayanak yapılamaz?
CCC_0806010101_3

A) Bireylerin farklı rolleri vardır.

B) Bireyler bir grup oluşturabilir.

C) Bireyler farklı kurumlar içinde yer alabilir.

D) Bireyler bir grup içinde yer alabilir.

6.   I. Kaç yaşındasınız?

 43

 II. Eğitim düzeyiniz nedir?

 İyi bir eğitim aldığım söylenemez.

III. Nerede çalışıyorsunuz?

 Sağlık ocağında.

IV. Göreviniz nedir?

 Sağlık memuru.

Hangi sorulara verilen cevaplar kurum ve rol ile ilgilidir?
DDD_0806010101_3

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV
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6. Sınıf15Sosyal Bilgiler Soru Bankası

KÜLTÜRÜMÜZLE YAŞIYOR VE GELİŞİYORUZ 
ÖN YARGILARI KIRIYORUM - BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ1. Ünite

ISINDIRAN

Test - 5

4. Kişinin bütün hal ve hareketlerinin yazılı ka-
nunlarla düzenlenmesi mümkün değildir. 
Çünkü yasalar genellikle hakları ve cezaları 
tayin etmektedir. Oysa insanın toplumda bir-
çok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: özür dile-
mek, selamlaşmak, saygı göstermek, davet-
lere katılmak, konuşmak, tartışmak, yazmak 
vb. toplumsal birlikteliği destekler. 

Metine göre, aşağıdakilerden hangisinin 
toplumsal birliği desteklediği söylene-
mez?

AAA_0806010102_2
A) Bilim  B) Gelenekler

C) Adetler  D) Örfler

5. Irkçılığa, cinsiyet ayrımcılığına yol açan ön 
yargı ve basmakalıpçılıklara karşı mücadele-
nin hiç durmadan sürmesi için eğitimin oda-
ğında yer alması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi, eğitimden bu 
beklentiye uygun düşmez?

CCC_0806010103_3
A) Hoşgörü kültürüne açık nesiller yetiştir-

me

B) Uyumlu bir ortak yaşam alanı oluşturma

C) Farklılıkları öne çıkarma

D) Farklı olana saygı gösterme

6. Devletler, uluslararası düzeyde ayrımcılığın 
önlenmesi için bazı yasal düzenlemeler yap-
maktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi birçok 
uluslararası insan hakları sözleşmelerinde 
ayrımcılık yasaklanmıştır.

Ayrımcılık yasağının özünde aşağıdaki 
yaklaşımların hangisi yoktur?

DDD_0806010103_3
A) Herkesin farklı olmasının doğal olduğu

B) Farklara rağmen herkesin haklarda ve 
onurda eşit olduğu

C) İnsanlar arasında onur ve haklar bakımın-
dan bir ast-üst ilişkisi olmadığı

D) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin göz 
ardı edilebilir olduğu

1. İdealler, insanları birbirine yaklaştırır, onlar-
da kader birliğinin hislerini uyandırır. Ortak 
idealler, toplumda dayanışma duygusunun 
da canlanmasına yardımcı olur; toplumu bir-
leştirici bir yapıya kavuşturur. İnsanlarda her 
türlü ahlâkî hareketlere ve fedakârlıklara kar-
şı müsait bir amaç uyanır ve toplumu oluş-
turan kişiler perçinlenmiş bir bütün olarak 
güçlü bir hale gelir. 

Bu metinde toplumsal birlikteliğin oluş-
masında aşağıdakilerden hangisinin ro-
lü değerlendirilmektedir?

AAA_0806010102_3
A) Ülkü birliğinin

B) Soy birliğinin

C) Dil birliğinin

D) Toprak birliğinin

2. Toprak, millet denilen insan topluluğunun, or-
tak hatıralarını, iftiharlarını, gururlarını, müş-
terek acılarını ve isteklerini bünyesinde taşır. 
Toprak, geçmişin kültür mirasını ve zengin-
liğini içinde saklar. 

Metinde, aşağıdakilerden hangisinin mil-
let açısından önemi üzerinde durulmak-
tadır?

BBB_0806010102_2
A) Soy birliği  B) Vatan birliği

C) Din birliği  D) Dil birliği

3. İnsan toplumlarının farklılıkları, insanlık aile-
sinin renkliliğini ve zenginliğini oluşturur. İn-
sanlar farklıdırlar; ama bütün olarak değer-
lendirildiğinde insan olma ortak paydasında 
benzeştikleri ve bir bütünü oluşturdukları gö-
rülür. Bir tek insan, tüm insanlığın parçasıdır 
ve eşsizdir. 

Bu metinde anlatılmaya çalışılan aşağı-
dakilerden hangisidir?

CCC_0806010103_2
A) Birlikte yaşama kültürü farklılığı dışlar. 

B) Farklı olanlar birlikte yaşayamaz. 

C) Farklılıklar zenginliktir. 

D) Farklılıklar sorunların kaynağıdır. 
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ÖN YARGILARI KIRIYORUM - BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ1. Ünite

ISINDIRAN

Test - 5

11. Toplumlar deprem, sel, yangın, açlık, kurak-
lık gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Kimi 
zaman bu sorunların çözümünde tek başı-
na bir devletin imkanları yetersiz kalmakta-
dır. Bu sorunlara karşı diğer toplum ve dev-
letler insan olma ve sorumluluk bilinciyle 
hareket etmektedirler. 

Metinde sözü edilen sorumluluk bilinci; 

  I. Yardımlaşma,

 II. Dayanışma,

III.  İş birliği

davranışlarından hangilerini içermekte-
dir?

CCC_0806010104_3
A) Yalnız I  B) I ve III

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

10. Arkadaşlarımızın fiziksel veya ruhsal farklılık-
larını, onları dışlamak için bir sebep olarak 
kullanırsak ortada arkadaşlık kuracağımız 
kimse kalmaz. Bir arkadaşımızın beğenme-
diğimiz bir yönü olabilir, ama aynı arkada-
şımızın beğenebileceğimiz başka bir yönü 
de olabilir. 

Bu metinde, farklılıkların hangi amaçla 
kullanılmaması gerektiği belirtilmektedir?

BBB_0806010103_2
A) İş birliği içinde çalışmak için

B) Ayrımcılık yapmak için

C) Toplum hayatına katkıda bulunmak için

D) Birbirinin eksiliğini tamamlamak için

7. • Kadın kısmının saçı uzun olur, aklı kısa.

• Keseye kadın eli girerse bereket gider.

• Kadının kazdığı kuyudan su çıkmaz.

• Kadından vefa, zehirden şifa beklenmez.

Bu atasözleri ile ilgili hangi sonuca va-
rılamaz?

AAA_0806010103_2
A) Toplumda kadını etkin kılmaktadırlar.

B) Cinsiyet eşitsizliğini yansıtmaktadırlar. 

C) Kadınların onurlarını zedelemektedirler. 

D) Ayrımcı bir anlayışı yansıtmaktadırlar. 

8. Birlikte yaşama kültürüne sahip toplumlar 
tıpkı ebru gibidir. Renklerin her biri farklı bir 
düşünceyi, duyguyu, insanı temsil eder. Eb-
ru teknesinde su ile karışan bu renkler kağı-
da aktarıldıktan sonra birbirinden ayrılmaz 
bir bütünün parçaları hâline gelir. 

Bu metnin çağrıştırdığı anlam aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

AAA_0806010103_3
A) Farklılıklar toplumsal bütünü zenginleş-

tirir.

B) İnsanın onuru, değerinden gelir. 

C) Paylaşılan düşünceler çoğalır. 

D) Farklılıkları benzeştirmek önemlidir.

9. Şunu hiç unutmayalım; herhangi bir olayda 
hiç kimse yüzde yüz haklı veya haksız değil-
dir. Mutlaka ikisinde de haklılık ve haksızlık 
payı vardır. Evde, yolda, araçta ve iş yerle-
rinde ilişkilerimizin doğru bir şekilde yürü-
mesi bunun göz önüne alınmasına bağlıdır. 

Bu konuşmayı yapan kişinin aşağıdakiler-
den hangisini önemsediği söylenemez?

CCC_0806010103_2
A) Hoşgörülü olmayı

B) Diyaloğa açık olmayı

C) Sadece kendini düşünmeyi

D) Ön yargıdan sıyrılmayı

12. Din, insanların duygu ve düşüncelerini et-
kileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzları-
nı şekillendirir. Kültürü besleyen bu kaynak, 
toplumun kültürel değerlerinin oluşması ve 
değişmesinde etkili olan unsurlardandır. 

Metinde, kültürel değerleri oluşturan han-
gi faktörden söz edilmiştir?

DDD_0806010102_2
A) Gelenek  B) Tarih

C) Görenek  D) İnanç
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11. Toplumlar deprem, sel, yangın, açlık, kurak-
lık gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Kimi 
zaman bu sorunların çözümünde tek başı-
na bir devletin imkanları yetersiz kalmakta-
dır. Bu sorunlara karşı diğer toplum ve dev-
letler insan olma ve sorumluluk bilinciyle 
hareket etmektedirler. 

Metinde sözü edilen sorumluluk bilinci; 

  I. Yardımlaşma,

 II. Dayanışma,

III.  İş birliği

davranışlarından hangilerini içermekte-
dir?

CCC_0806010104_3
A) Yalnız I  B) I ve III

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

10. Arkadaşlarımızın fiziksel veya ruhsal farklılık-
larını, onları dışlamak için bir sebep olarak 
kullanırsak ortada arkadaşlık kuracağımız 
kimse kalmaz. Bir arkadaşımızın beğenme-
diğimiz bir yönü olabilir, ama aynı arkada-
şımızın beğenebileceğimiz başka bir yönü 
de olabilir. 

Bu metinde, farklılıkların hangi amaçla 
kullanılmaması gerektiği belirtilmektedir?

BBB_0806010103_2
A) İş birliği içinde çalışmak için

B) Ayrımcılık yapmak için

C) Toplum hayatına katkıda bulunmak için

D) Birbirinin eksiliğini tamamlamak için

7. • Kadın kısmının saçı uzun olur, aklı kısa.

• Keseye kadın eli girerse bereket gider.

• Kadının kazdığı kuyudan su çıkmaz.

• Kadından vefa, zehirden şifa beklenmez.

Bu atasözleri ile ilgili hangi sonuca va-
rılamaz?

AAA_0806010103_2
A) Toplumda kadını etkin kılmaktadırlar.

B) Cinsiyet eşitsizliğini yansıtmaktadırlar. 

C) Kadınların onurlarını zedelemektedirler. 

D) Ayrımcı bir anlayışı yansıtmaktadırlar. 

8. Birlikte yaşama kültürüne sahip toplumlar 
tıpkı ebru gibidir. Renklerin her biri farklı bir 
düşünceyi, duyguyu, insanı temsil eder. Eb-
ru teknesinde su ile karışan bu renkler kağı-
da aktarıldıktan sonra birbirinden ayrılmaz 
bir bütünün parçaları hâline gelir. 

Bu metnin çağrıştırdığı anlam aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

AAA_0806010103_3
A) Farklılıklar toplumsal bütünü zenginleş-

tirir.

B) İnsanın onuru, değerinden gelir. 

C) Paylaşılan düşünceler çoğalır. 

D) Farklılıkları benzeştirmek önemlidir.

9. Şunu hiç unutmayalım; herhangi bir olayda 
hiç kimse yüzde yüz haklı veya haksız değil-
dir. Mutlaka ikisinde de haklılık ve haksızlık 
payı vardır. Evde, yolda, araçta ve iş yerle-
rinde ilişkilerimizin doğru bir şekilde yürü-
mesi bunun göz önüne alınmasına bağlıdır. 

Bu konuşmayı yapan kişinin aşağıdakiler-
den hangisini önemsediği söylenemez?

CCC_0806010103_2
A) Hoşgörülü olmayı

B) Diyaloğa açık olmayı

C) Sadece kendini düşünmeyi

D) Ön yargıdan sıyrılmayı

12. Din, insanların duygu ve düşüncelerini et-
kileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzları-
nı şekillendirir. Kültürü besleyen bu kaynak, 
toplumun kültürel değerlerinin oluşması ve 
değişmesinde etkili olan unsurlardandır. 

Metinde, kültürel değerleri oluşturan han-
gi faktörden söz edilmiştir?

DDD_0806010102_2
A) Gelenek  B) Tarih

C) Görenek  D) İnanç
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1. Türklerin yaşamı çoğunlukla İslâm dininin 
etkisi altındadır. Hayata bakış tarzımız, ah-
lâk anlayışımız, gelenek ve göreneklerimiz, 
edebiyatımız, mimarimiz, müziğimiz büyük 
ölçüde İslâm dininin esaslarına göre şekil-
lenmiştir. Din, millî varlığı şekillendiren önem-
li etkenlerden biri niteliğindedir. 

Metinde aşağıdakilerden hangisine vur-
gu yapılmaktadır?

AAA_0806010102_2
A) İnanç birliğine

B) Ekonomik çıkarlara

C) Ülkü birliğine

D) Tarih bilincine

6. Sevinçte ve kederde bir olmak, birlikte ol-
mak iri ve diri olmayı sağlar. Bu da bizi güç-
lü kılar. Biz millet olarak tarih boyunca inan-
cımızın ve kültürümüzün temel unsurları olan 
insan sevgisi, yardımlaşma ve adaleti yaşat-
maya çalıştık. Gücümüzü bu değerler yanın-
da milletimize ve bayrağımıza bağlılıktan al-
dık. 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin 
toplumdaki önemi belirtilmektedir?

CCC_0806010102_2
A) Saygılı olmanın

B) Hakları korumanın

C) Birlik ve beraberliğin

D) Aynı dine inanmanın

2. Bugün bize düşen, enerjimizi topluma kat-
kı yapmak için seferber etmektir. Farklılıkla-
rımızın zenginlik olduğunu kendimizi baş-
kalarının yerine koyarak anladığımız zaman, 
hem geçmişteki birikimlerden hem de mev-
cut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma 
imkanı bulabiliriz. 

Bu metinden;

  I. Farklılıkların doğal karşılanması gerekti-
ği,

 II. Empati kurmanın farklılıkları anlamayı ko-
laylaştıracağı,

III. İnsanların birbirlerine benzemeleri gerek-
tiği

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
CCC_0806010103_3

A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) I ve II  D) II ve III 

4. Geliştirildikleri grup ya da grup öğelerine yö-
nelik olumsuz düşüncelerin yanı sıra hoşlan-
mama, hor görme, kaçınma ve nefret etme-
ye kadar uzanan olumsuz duyguları içeren 
tutumlara yol açar. Bu da beraberinde peşin 
kararlar ve kalıp yargılar oluşturur. Kalıp yar-
gılar belirli bir birey ya da gruba ilişkin bil-
gi boşluklarını dolduran, böylece karar ver-
meyi kolaylaştıran önceden oluşturulmuş 
bir takım izlenimlerdir. Peşin kararlar ve ka-
lıp yargılar davranışa dönüşürse ayrımcılık 
meydana gelir.

Metinde, aşağıdakilerden hangisinin ay-
rımcılık meydana getirdiği öne sürülmek-
tedir?

AAA_0806010103_2
A) Ön yargı  B) Hoşgörü

C) Paylaşım  D) Eşitlik

3. Aşağıdakilerden hangisi insanların özün-
deki değerleri görmeyi engelleyen olum-
suz tavır ve davranışlardan değildir?

CCC_0806010103_2
A) Ön yargı B) Küçümseme

C) Sorgulama D) Dışlama

5. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” ata-
sözü aşağıdakilerden hangisinin önemi-
ni ifade etmektedir?

AAA_0806010104_2
A) Yardımlaşma ve dayanışmanın 

B) Ev satın almanın

C) Çok yer değiştirmenin

D) Akrabalıkları genişletmenin
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7.  
İnsanların tek başlarına başaramayacağı işler vardır. 
Bu bakımdan zorlukların aşılması için güçlerini birleş-

tirme ihtiyacı duyarlar.

Yardımlaşma ve dayanışma sayesin-
de daha çabuk ve çok iş yapabilir.

Birlik, beraberlik ve dayanışma top-
lum için önemlidir.

Y D

D Y D Y

Bu etkinlik doğru biçimde tamamlandığında ulaşılacak sembol aşağıdakilerden hangisidir?
CCC_0806010104_2

A)  B)  C)  D) 

9. 

Öğretmenin sözüne göre, yardımlaşma ve dayanışma anlayışının temel olarak aşağıdakiler-
den hangisine katkıda bulunduğu söylenebilir?

BBB_0806010104_3
A) İnsan haklarına duyarlılık kazanmaya B)  Toplumsal birlikteliğin gelişimine

C) Farklılıklara saygının artışına  D)  Gelişmiş toplumlarla rekabet edebilmeye

8. 
Pakistan’da meydana gelen sel felaketinin zararları-
nı hafifletmek amacıyla ülkemizde kampanyalar dü-
zenlenmiştir. Bu kampanyalarda bireyler imkânla-
rı ölçüsünde katkı sağlamıştır. Devlet kurumları bu 
yardımların toplanması ve Pakistan’a ulaştırılması 
için farklı kurumlarla iş birliği içinde çalışmıştır. Tüm 
bu yardımlar uluslarası kuruluşların yardımı ile Pa-
kistan’a ulaştırılmıştır.

Metindeki çalışma;

  I. Dayanışma, 

 II. İş birliği, 

III. Rekabet, 

durumlarından hangilerini örneklendirir?
CCC_0806010104_2

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III
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için farklı kurumlarla iş birliği içinde çalışmıştır. Tüm 
bu yardımlar uluslarası kuruluşların yardımı ile Pa-
kistan’a ulaştırılmıştır.
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  I. Dayanışma, 

 II. İş birliği, 
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durumlarından hangilerini örneklendirir?
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1. 

Aydın’ın yaptığı tanım aşağıdakilerden hangisine ilişkindir?
DDD_0806010102_2

A) Kültür B) Soy C) Ülkü D) Millet

3.  Her insan farklı,

 Olamaz ki aynı.

 Her insanın tavrı,

 Diğer insanlardan ayrı.
 .........................

 İnsanlığın ortak tek yanı,

 Sadece insan olması.

 Farklı hep diğer yönler,

 Buna da zenginlik derler.

Şiirde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
BBB_0806010103_3

A) Dayanışmanın toplumu ayakta tuttuğu  B)  Farklılıkların doğal olduğu

C) Ön yargının dışlamayla sonuçlandığı  D)  Farklılıkların sorun kaynağı olduğu

2. Toplumda uyduğumuz gelenek ve görenekler gibi yazılı olmayan kurallar vardır. Aşağıda görsel 
yazılı olmayan kurallara örnek olarak verilmiştir.

Bu kurallarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
BBB_0806010102_3

A) Birleştirici ve bütünleştirici etkiye sahiptir. 

B) İnsanları gelişimsel dönemlerine göre sınıflandırır 

C) Kültürel zenginlik oluşturur. 

D) Toplumsal hayatın içinde ilişkilerin düzenli sürmesini sağlar. 
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5. 

Ayrımcılığın önlenmesi konusunda duyarlı olmalıyız. Her tür ayrım-
cılığın ortadan kaldırılması için tüm insanların her şeyden önce “in-
san” olduğunu ve ‘eşit” olduğunu bilmeliyiz. Bu anlayışla, toplumun 
bir üyesi olarak evde, okulda, mahallede, her yerde ayrımcılık içeren 
davranışlardan kaçınmalı, ayrımcılık yapanlarla mücadele etmeliyiz. 

Öğretmenin bu sözlerinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
CCC_0806010103_2

A) Ayrımcılığı önleyici ve katı niteliğe sahip yasalar oluşturulmalıdır. 

B) Toplumda ayrımcılığın önlenmesi konusunda hepimizin sorumluluğu vardır. 

C) Tüm insan hakları belgelerinde ayrımcılık yasaklanmıştır. 

D) Ayrımcılığa karşı olduğumuzu davranışlarımızla göstermeliyiz. 

6. 
Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami sonrası, Türkiye bu 
ülkeye yardım eli uzattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Japon-
ya’nın uluslararası yardım talebi üzerine bu ülkeye 33 kişilik arama kur-
tarma ekibi ve teknik personel gönderdi.

Spikerin sunduğu haberde sözü edilen ülkemizin uygulaması ile ilgili hangi sonuç çıkarılamaz?
AAA_0806010104_2

A) Kendi sorunlarını başkalarıyla paylaşmıştır. 

B) Uluslararası sorumluluk almıştır. 

C) Uluslararası sorunlara karşı duyarlıdır. 

D) Dayanışma duygusu ile hareket etmiştir. 

4. 

Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.

Hak’ın yarattığı, her şey yerli yerinde.

Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok.

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

Hacı Bektaş Veli

Haci Bektaşı Veli’nin bu dizeleri neyi gösterir?
CCC_0806010102_2

A) Eşitsizliğin sürmesini istediğini

B) Cinsiyeti bir sorun olarak gördüğünü

C) Kadın ve erkeği eşit konumda gördüğünü

D) Kadınlara daha fazla önem verdiğini
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C) Uluslararası sorunlara karşı duyarlıdır. 

D) Dayanışma duygusu ile hareket etmiştir. 

4. 

Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.

Hak’ın yarattığı, her şey yerli yerinde.

Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok.

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

Hacı Bektaş Veli

Haci Bektaşı Veli’nin bu dizeleri neyi gösterir?
CCC_0806010102_2

A) Eşitsizliğin sürmesini istediğini
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SORUNLARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ BİLİYORUM1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 8

1. 
Bir kimsenin isteyebileceği, ileri süre-
bileceği, kullanableceği, toplumca ve 
kanunlarca kendisine tanınan yetkidir. 

Öğrenci aşağıdakilerden hangisinin tanı-
mını yapmaktadır?

CCC_0806010105_1
A) Sorumluluk   B) Özgürlük

C) Hak  D) Sorun

2.   I. Alışverişlerde fiş ve garanti belgesi alma

 II. Yasalara uygun hareket etme

III. Tüketici Mahkemesi’ne başvurma

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 
bir toplumsal sorunu çözme girişimidir?

BBB_0806010105_3
A) Yalnız I B) Yalnız III

C) Yalnız II D) I ve II 

3. Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yöne-
timin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açık-
lık ilkelerine uygun olarak kişilerin olan bi-
teni öğrenme hakkını kullanmalarına ilişkin 
esas ve usulleri düzenlemektir.

Yukarıda amaçları belirtilen kanun, aşa-
ğıdaki temel haklardan hangisini sağla-
maya yöneliktir?

BBB_0806010105_2
A) Sosyal güvenlik

B) Bilgi edinme

C) Haberleşme

D) Kişi dokunulmazlığı

4. İnsanların sahip oldukları hak ve özgür-
lükler aşağıdakilerden hangisi çerçeve-
sinde kalınarak kullanılabilir?

AAA_0806010105_2
A) Yasalar B) Siyasi görüşler

C) Ekonomik çıkarlar D) Dini inançlar

5. Bazı insanlar bilerek ya da bilmeyerek baş-
kalarının haklarını ihlal edebilirler. Haklarının 
ihlal edildiğini düşünen kimse, yasal yollar-
dan haklarını aramalı, kaba kuvvete başvur-
mamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi hakların yasal 
yollardan aranmasının ortaya çıkaracağı 
bir sonuçtur?

CCC_0806010105_2
A) Güçlü olanların güçsüzlerin haklarını zor-

la ellerinden almaları

B) Başka haksızlıkların yaşanması

C) Hukuka olan güvenin artması

D) Mahkemelerin gereksiz yere meşgul edil-
mesi

6. Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın 
“Ayıplı Mal” başlıklı 4. maddesine göre; tüke-
tici, ayıplı malın ayıpsız olan bir yenisiyle de-
ğiştirilmesini, mala ödediği bedelin iadesini, 
malın ücretsiz tamirini, ayıp oranında bedel in-
dirimini isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüke-
ticinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle 
yükümlüdür.

Metne göre, “Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Yasa” aşağıdakilerden hangisini amaç-
lamaktadır?

BBB_0806010105_1
A) Ayıplı malın ortaya çıkarılmasını

B) Tüketici haklarının korunmasını

C) Satıcının güvenilir kılınmasını

D) Tüketicinin bilinçlendirilmesini



6. Sınıf22Sosyal Bilgiler Soru Bankası

SORUNLARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ BİLİYORUM1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 8

7. 
İki gün önce gözlük 
satın almıştım, fakat 
sonradan çerçeve-
sinde bozukluk ol-
duğunu fark ettim. 
Aldığım yere gidip 
değiştirmek iste-
dim, ama kabul et-
mediler. Bu durum-
da ne yapmalıyım?

Bu kişiye aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi temel haklar açısından uygun bir çözüm olur?
AAA_0806010105_2

A) Faturanla beraber tüketici derneklerine başvur. 

B) Aldığın yere birkaç kere daha git, olmazsa yapacak bir şey yok.

C) Satın aldığın malı geri vermen uygun olmaz.

D) Fiş veya faturanla beraber maliyeye başvur.

9. Herhangi bir sorunumuzu ilgili kuruma yazı-
lı olarak bildirmemiz sorunun çözümünü ko-
laylaştırır. 

Bu kişi, aşağıdakilerden hangisinin sorun 
çözmedeki işlevinden söz etmektedir?

CCC_0806010105_2
A) Sorunu görmezden gelmenin

B) Basın kuruluşlarına şikayet etmenin

C) Dilekçe yazmanın

D) Sorun çıkaranlara şiddet kullanmanın

11. İnsan haklarına değer veren bir kişi aşa-
ğıdakilerden hangisini yapmaz?

DDD_0806010105_2
A) Ahlaki ilkeleri göz önüne alma

B) Yasalara uygun davranma

C) Farklı düşünenlere hoşgörülü yaklaşma

D) Özgürlükte sınır tanımama

10. Geçen yıl para yatırdığı bankanın vadesiz he-
sabından 8.25 TL hesap bakım, şifre gönder-
me ve işletim ücreti kesmesi üzerine müşteri, 
bir dilekçe ile başvurarak yapılan sözleşme-
de böyle bir maddenin olmadığını belirtip 
parasının geri iade edilmesini istedi. Banka 
buna cevap vermeyince müşteri, bu kez Tü-
ketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Bankanın 
müşteriye böyle bir sözleşme imzalatmadı-
ğını gerekçe gösteren hakem heyeti, müş-
teri lehine karar verdi.

Metindeki müşteri için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

BBB_0806010105_3
A) Hak arama özgürlüğünü kullanmıştır.

B) İmzaladığı sözleşmeyi ihlal etmiştir.

C) Haklarını yasal çerçevede aramıştır.

D) Etkin reddetme yapmıştır.

8. İlköğretim 6. sınıfa giden Sinan babasına şu 
soruyu sormuştur: “Baba, okulumuzda be-
den eğitimi dersi olacağı zaman kıyafetle-
rimizi değiştireceğimiz bir odamız yok. Bu 
yüzden sıkıntı çekiyoruz. Okul yönetimine 
bu konuda başvurmayı düşünüyoruz. Sen-
ce bu sorunumuzu yönetime bildirmek için 
ne yapmalıyız?” 

Babası aşağıdakilerden hangisini söyler-
se Sinan sorunlarını haklar ve özgürlük-
ler çerçevesinde okul yönetimine en uy-
gun biçimde iletmiş olur?

BBB_0806010105_2
A) Okulda basın toplantısı yapın. 

B) Okul yönetimine dilekçe yazın. 

C) Durumu olduğu gibi kabullenin. 

D) Kıyafetlerinizi sınıfınızda değiştirin. 
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1. Tüketici Hakları Derneği'ne başvuran 5 bin 
kişi, hukuki yollarla kredi kartlarından kesilen 
yıllık aidat ücretini geri aldı. Derneğin yetki-
lisi yapmış oldukları çalışmalarla bu yıl için-
de 5 bin kişinin kredi kartı aidatlarını geri al-
malarına yardımcı olduklarını belirtti.

Bu metine verilebilecek en iyi başlık aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

AAA_0806010105_2
A) Dava açıp kredi kart aidatlarını aldılar

B) Davayı kazandılar, ama sonuç değişmedi

C) Dava süreci uzadığından, vazgeçtiler

D) Dava masrafları aidat ücretlerini geçti

2. İnsanların doğuştan getirdikleri özgürlükle-
ri sınırsız değildir. Her isteyen istediğini ya-
pamaz. Bu nedenle evde, okulda ve sokak-
ta bazı ilkelere uygun davranmak gereklidir. 

Metin, haklar ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisini vurgulamaktadır?

BBB_0806010105_2
A) Evrensel olduğunu

B) Sınırlar konabileceğini

C) Toplu yaşamdan etkilenmediğini

D) Sorun çözmede anahtar olduğunu

3. Tapusu ve yerleşme izni olmayan yerlere ev 
yapılırsa sonuçta üzücü şeyler olur. Burada 
yaşayan insanlara yol, su, elektrik, ulaşım, 
okul, hastahane gibi hizmetleri götürmek 
zorlaşır. 

Metinde, izinsiz yapılan evlere sözü edi-
len hizmetlerin götürülememesinin nede-
ni aşağıdakilerden hangisidir?

CCC_0806010105_3
A) Kişi haklarının göz ardı edilmesi

B) Günün koşullarına göre yapılmaları

C) Yasal dayanaktan yoksun olmaları

D) Belediye sınırları dışında olmaları

5. 

Bir tüketici, alış veriş-
te karşılaştığı sorunları 
haklarına bağlı kalarak 
çözmek için ne yap-

malıdır?

Öğretmen

Emel: Tüketici Mahkemesi'ne başvurmalıdır.

Erol: Satıcıyla kavga etmelidir. 

Elif: Bir dilekçe ile satıcıyı yetkililere şika-
yet etmelidir. 

Öğretmenin sorusuna öğrencilerden han-
gilerinin verdiği cevap, “sorunlara, hakla-
ra bağlı kalarak çözüm arama” ilkesine ay-
kırıdır?

BBB_0806010105_3
A) Yalnız Emel B) Yalnız Erol

C) Yalnız Elif D) Emel ve Erol

4. Ülkemizde yurttaşların devleti denetleme-
sine imkân vermek amacıyla Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu yürürlüğe girdi. Merak ettiği 
herhangi bir bilgiye ulaşmak isteyen herkes 
bugünden itibaren ilgili kuruma yazılı bir di-
lekçeyle, faksla, mektupla ya da e-mail yo-
luyla başvurarak bilgi isteyebilecek. Kamu 
kurum ve kuruluşlarının bilgi edinme birim-
lerine başvuru yapılarak istenen bilgi ve bel-
geler, isteğin niteliğine göre 15 veya 30 gün 
içinde verilmek zorundadır. 

Bir gazeteden alınan bu habere göre, “Bil-
gi Edinme Hakkı Kanunu” yurttaşlara ne 
sağlamaktadır?

DDD_0806010105_2
A) Ekonomik bakımdan katkı

B) Liderlik yapma özellikleri

C) Sivil toplum örgütü üyeliği

D) Etkin katılıma yasal dayanak
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6.  

Bir bankadan kredi kartı aldım. Ancak bir süre sonra yıllık 150 lira aidat 
istediler. Ben de Tüketici Mahkemesi'ne başvurdum. Sonuçta kredi kar-
tı aidatının iptal edilmesine karar verildi. 

Söylediklerinden hareketle Lale ile ilgili ne söylenebilir?
BBB_0806010105_2

A) Sorumluluklarını yerine getirmemiştir. 

B) Hakkını yasal yollardan aramıştır. 

C) Hakkının çiğnenmesine göz yummuştur. 

D) Yasaları görmezden gelmiştir. 

7.  
Geçende evimin doğalgazı kesildi. Ben de ilgili kuruma dilekçe 
yazarak nedenini sordum. Bana doğalgaz faturamı ödemediği-
mi bildirdiler. 

Telefonda arkadaşına bunları söyleyen kişinin evinin doğalgazı neden kesilmiştir?
CCC_0806010105_2

A) Haklarını bilemediğinden

B) Düşüncelerini açıklamadığından

C) Sorumluluklarını yerine getirmediğinden

D) Özgürlüklerini kullandığından

8. 

Tüketici Haklarını 
Koruyan Kurumlar

...?...

Tüketici Hakları Derneği

Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem 
Heyeti

Tüketici Mahkemesi

Diyagramdaki soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
BBB_0806010105_2

A) Mahalle Muhtarlıkları    B)  Tüketici Koruma Merkezi

C) Medya Kuruluşları    D)  Polis Merkezi
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1. İzmir’li bir avukatın imzasını taşıyan ve oni-
ki adımda nasıl davranılması gerektiği ana-
yasa, yasa ve yönetmeliklerle desteklenen 
bir metin şu sıra internette dolaşan en popü-
ler metin oldu. Bu metin, herhangi bir ceza 
soruşturması sırasında evinizde veya işye-
rinizde olası arama ve el koyma işlemleri sı-
rasında dikkat edilecek önemli noktalar ko-
nusunda bilgilenme sağlıyor. 

Sözü edilen metnin amacı aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

DDD_0806010105_2
A) Göz ardı edilebilir hakları açığa çıkarmak

B) Emniyet güçlerine yetkilerini hatırlatmak

C) Hakların sınırlanma yollarını göstermek

D) Haklar ve özgürlükler konusunda bilinç-
lenme sağlamak

2. 
Tüketici Hakları Derneği'ne ortalama 
5000 kişinin başvurduğu açıklandı. Ya-
pılan açıklamada dilekçe, vergi fişi veya 
garanti belgesi gibi belgelerle yapılan 
başvuruların tüketici lehine sonuçlan-
dığı belirtildi. 

Bu kişinin sözleri aşağıdakilerden hangi-
sinin önemini göstermektedir?

CCC_0806010105_2
A) En ucuz ürünlerin alınmasının

B) Yalnızca tanıdık yerlerden alış veriş ya-
pılmasının

C) Alınan ürünlerin garanti belgelerinin sak-
lanmasının

D) Hak arama görevinin devlete bırakılma-
sının

4. 

İstanbul’un bir ilçesinde ilköğretim okulunun 
yakınına yapılan baz istasyonu tepkiyle kar-
şılandı. Okulun öğrencileri ve veliler çeşitli 
dövizler taşıyarak baz istasyonunun kaldırıl-
masını istediler.

Bu öğrenciler ve velilerle ilgili ne söyle-
nebilir?

CCC_0806010105_2
A) Çevre sorununu gözardı etmeye çalış-

maktadırlar.

B) Yasal çerçevenin dışına çıkmışlardır.

C) Duyarlılıklarını etkin bir biçimde sergile-
mektedirler.

D) Çevre konusundaki sorumluluklarından 
kaçmaktadırlar.

3. Bir beldede yerel seçimlerin hemen öncesin-
de yapılan 18 kaçak yapının yıkımı sırasında 
olaylar çıktı. Sabah saatlerinde çevik kuvvet 
ekiplerinin desteği ile kaçak yapıların oldu-
ğu mahalleye gelen yıkım ekipleri, vatandaş-
ların direnişi ile karşılaştı. Evinin balkonuna 
çıkan bir kadın, kiremit, demlik, bardak gibi 
çeşitli mutfak eşyalarını polis ekiplerine fır-
lattı. Polisler kalkanlarını kaldırarak önlem 
aldı. Öfkeli kadını komşuları yatıştırdı.

Metindeki kadının davranışı ile ilgili ola-
rak ne söylenebilir?

DDD_0806010105_3
A) Yerleşme özgürlüğünü savunmaktadır.

B) Yasalar çerçevesinde haklarını koruma-
ya çalışmaktadır.

C) Konut dokunulmazlığı hakkından yarar-
lanmaktadır.

D) Haklarını savunurken yasal çerçevenin 
dışına çıkmıştır.


