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1. 

 Aysel Hanım, küçüklüğünden beri hayalini kurduğu 
ana sınıfı öğretmenliği görevini sevgiyle yapmakta-
dır. 

Yukarıdaki parçada rollerin hangi özelliğine vur-
gu yapılmıştır? 

A) Doğuştan getirildiğine

B) Sonradan kazanıldığına

C) Belli bir çaba gerektirmediğine 

D) Çevreye göre belirlendiğine

2. Aşağıdakilerden hangisi okulda yerine getirebi-
leceğimiz sorumluluklardan biri değildir? 

A) Sınıfı temiz tutmak 

B) Okul kurallarına uymak 

C) Derse zamanında gelmek

D) Teneffüse çıkmak 

5. Kültürün bazı unsurları varlığını ve devamlılığını dile 
borçludur.

 Buna göre, dilin hangi işlevinden bahsedilmiş-
tir? 

A) Toplumsal kaynaşmayı 

B) Kültürün nesilden nesile aktarımını

C) İnsanlar arası iletişimi

D) Toplumlar arası kaynaşmayı 

6. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin 
çocuk haklarını korumaya yönelik çalışmaları var-
dır?

A) UNICEF   B) UNESCO

C) UNEP   D) NATO

4. Bir gün Nasreddin Hoca’yı yemeğe davet etmişler. 
Hoca nereden bilsin; davete, günlük kıyafetiyle ka-
tılmış. Katılmış ama ne hoş geldin, ne sefa getirdin 
diyen var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe 
duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, sandık-
taki işlemeli kürkünü giyip yemeğe geri dönmüş. Az 
evvel hoş geldin bile demeyenler, önünde yerlere 
kadar eğilmişler. Hoca’yı, yere göğe sığdıramayıp 
başköşeye oturtmuşlar. Kuzunun en hasını önüne 
koymuşlar. Herkes Hoca’nın yemeğe başlamasını 
bekliyormuş. Hoca, bir taraftan kürkünün kolunu 
sofrada sallamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, 
ye kürküm ye!” demeye başlamış.

 Bu fıkrada Nasreddin Hoca’ya yapılan davranış 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

A) Ön yargı  B) Empati

C) Sempati  D) Sorumluluk 

3. Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer 
göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, 
birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır.

 Yukarıda tanımı verilmiş kültürel öge aşağıdaki-
lerden hangisidir?  

A) Dil   B) Ahlak 

C) Tarih   D) Örf 
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8. Osmanlı’da Ramazan günlerinde zenginler, hiç 
tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav vb. 
dükkânlarına girer, onlardan Zimem defterini yani 
veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. Baştan, son-
dan ve ortadan rastgele sayfaların yekûnunu yaptı-
rıp, “Silin borçlarını… Allah kabul etsin” der, çeker 
giderlerdi. Borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim 
olduğunu; borcu sildiren, kimi borçtan kurtardığını 
bilmezdi.

Toplumda bu uygulamaların yaygınlaşması,

 I. Toplumsal birlikteliği sağlar. 

 II. Halkın refah seviyesini yükseltir.

 III. Toplumsal huzur artar. 

 verilenlerden hangilerinin görülmesini sağlar? 

A) I ve II.   B) I ve III.

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

7. Aşağıdaki Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyet 
alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 

Sivil Toplum Kuruluşu Faaliyet Alanı

A) TEMA Vakfı Çevre

B) LÖSEV Sağlık

C) Darüşşafaka Beslenme

D) TEV Eğitim

10. 

 Bu görseller kültürel ögelerin hangisiyle ilgilidir? 

A) Dil     B) Gelenek 

C) Halk Oyunları  D) Mimari 

9. 

 İslam öncesi Türk toplulukları yılın belli bölümle-
rinde mevsim koşullarına göre yerlerini değiştirerek 
konargöçer bir hayat tarzı yaşamakta ve daha çok 
hayvancılıkla uğraşmaktaydılar.

 Buna göre konargöçer yaşam tarzı için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Genellikle taşınabilir malzemeler kullanılır. 

B) Geçim kaynağı tarıma dayanır.

C) Hayvansal ürünler çok tüketilir.

D) İnsanları atik ve çeviktir. 


