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1. Kimsesiz bir çocuk caddede yürüyordu. Koşuşturan bir 
adamın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen onu yer-
den aldı ve sahibinin yanına koştu. Adam bu arada ara-

basına binmişti. Çocuk, arabanın camına vurdu. Adam: 
“Git şuradan dilenci!” dedi. Çocuk ise elindeki cüzdanı 
gösterdi. Adam utanarak cüzdanı aldı ve çocuktan özür 
dileyip teşekkür etti.

 Metne göre önyargının sebebi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Karşımızdaki kişiyi sınılandırma
B) Kişiler arasındaki anlaşmazlık
C) Cinsiyet ayrımcılığı
D) Empati kuramama

2. Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üstlenmiştir ve 
bu roller zaman içerisinde değişebilir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir?

A) Ben bir okulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrenci-
lerimi çok seviyorum.

B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım 
ediyorum.

C) 6. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında 
kaptanlık yapıyorum.

D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında ya-

pıyorum.

3. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet 
verirler.

 Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren 
sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

A) Türk Eğitim Vakfı  B) Milli Eğitim Vakfı
C) Darüşşafaka  D) Kızılay

4. Yurttaki oda arkadaşım Leyla sınavı olduğu için ders 
çalışması gerektiğini söyledi. Çok yorgun olduğum için 
uyumak istediğimi, bu yüzden kütüphaneye gitmesini 
söyledim. Fakat ışıkları yakarak odada ders çalışmaya 
başladı. Bu durum beni çok rahatsız etti.

 Yaşanan bu sıkıntının temel sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kişilerin yasal hakkını kullanması
B) Başkalarının haklarının göz ardı edilmesi
C) Sorumlulukların yerine getirilmesi
D) İnsanların birbirlerine karşı anlayışlı olması

5. 6. sınıf öğrencisi Ahmet, toplumsal olaylara duyarlı ve 
yardımsever bir vatandaştır.

 Buna göre Ahmet’in aşağıda verilenlerden hangisini 
yapması beklenmez?

A) Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak
B) Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak
C) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak
D) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek

6. Dersinde “Gruplar ve Roller” konusunu işleyen sosyal 
bilgiler öğretmeni Esma Hanım öğrencilerine: “İnsanla-

rın sahip olduğu bazı rollerin doğuştan bazılarının ise 
sonradan kazanıldığını” söylemiştir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip 
olunan rollere örnek olarak gösterilebilir?

A) Evlat olmak  B) Öğretmen olmak
C) Öğrenci olmak  D) Yönetici olmak

6. Sınıf
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Birey ve Toplum - 2

7. Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak 
çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir-
birlerine destek olmalarına dayanışma denir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi dayanışmaya ör-
nek olarak gösterilebilir?

A) Ahmet’in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması
B) Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle 

yapılması
C) Özgür Bey’in yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satış-

ları da yapması
D) Yeliz Hanım’ın her sabah çocuğunu okula bırakması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 6. sınıf öğrencisi Metin’in 
okuldaki sorumluluklarından biri değildir?

A) Okulu temiz tutmak
B) Okul eşyalarına zarar vermemek
C) Okuldaki görevlilere saygılı olmak
D) Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak

9. Özlem’in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane 
açılmıştı. Hastane biriktirdiği çöplerini sürekli olarak çöp 
kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre 
sonra Özlem’in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya 
çıkmıştı.

 Buna göre Özlem’in hangi hakkı ihlal edilmiştir?

A) Eğitim Hakkı
B) Barınma Hakkı
C) Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
D) Sağlıklı beslenme hakkı

10. Aldığı ütünün bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım 
ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile değiştirmiştir.

 Yeşim Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Sorunu görmezden gelmiştir.
B) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır.
C) Sorumluluklarını yerine getirmemiştir.
D) Sorunun çözümünde yanlış bir yöntem uygulamıştır.

11. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli 
sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan 
sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak 
ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz.

 Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz 
rollerden biridir?

A) Evlat olmak  B) Kız yada erkek olmak
C) Kardeş olmak  D) Öğretmen olmak

12. Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
duygularının kuvvetli olması öncelikle aşağıdakiler-
den hangisinin göstergesidir?

A) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun
B) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun
C) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun
D) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının
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