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1. Yaşantımız boyunca çeşitli rollere sahip oluruz. 
Bunların bir kısmına (evlat, kardeş vb.) doğuştan 
itibaren, bir kısmına ise sonradan (doktor, öğret-
men vb.) sahip oluruz. Üstlendiğimiz roller bize çe-
şitli görev ve sorumluluklar yükler. 

 Buna göre doğuştan sahip olunan roller için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kendilerinden beklenilen davranışları içerir.

B) İlgi ve yetenekler doğrultusunda elde edilirler.

C) Belli bir çaba gerektirmeyen rollerdir. 

D) Zaman içinde değişime uğrayabilirler. 

2. Türkiye;	ulusal	güvenliğini	sağlamak	amacıyla	gü-
ney sınırında oluşan terör örgütlerine karşı Barış Pı-
narı Harekâtı’nı başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
bu mücadelesine tüm Türk halkı destek verdiği gibi 
sosyal medyada asker selamı da gündem oldu. 
Türk kültüründe yer alan “Her Türk asker doğar’’ 
anlayışı ile bu mücadeleye katılmak isteyen insan-
lar, askerlik şubelerine müracaat etti.

 Buna göre Türkler için;

 I. Millî kimliğe sahiptirler.

 II. Tehditlere karşı birlik ve beraberlik içinde olurlar.

 III. Topraklarını genişletmek için mücadele ederler.

 çıkarımlarından hangileri söylenebilir?

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

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

3. Bireyler, çevrelerindeki insanlar hakkında yeterli 
bilgi edinemedikleri zaman ön yargıya sahip olur-
lar. Ön yargılar, peşin yargılar olduğu için insanlar 
arasındaki iletişimi olumsuz etkiler.

 Buna göre ön yargıyı engellemenin yolu aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) Toplumsal kalıp yargılara değer vermek

B) İletişim kanallarını açık tutmak

C) Farklılıkları görmezden gelmek

D) Duygusal kararlar vermek

4. Türkler tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışmaya 
önem vermiştir. Millet olmanın temelinde yatan bu 
anlayış, toplumsal bağları kuvvetli hâle getirerek her 
türlü sıkıntıya karşı “bir” olmayı sağlamıştır. 

 Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihindeki yardım-
laşma ve dayanışma uygulamalarına örnek ola-
maz? 

A) Vakıf kültürünün oluşması

B) İmece usulü ile işlerin yapılması

C) Türk Kızılayı’nın kurulması

D) Kervansarayların kurulması

5.          

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

                          BARTIN

Ben yeni açılan Esentepe kampüsünde okuyan 
üniversite öğrencisiyim. Merkezde oturan öğren-
cilerin kampüse daha kısa sürede ulaşması için 
hat üzerine ek seferlerin konulmasını istiyorum.

Bu konu ile ilgili gereğinin yapılmasını arz ede-
rim.

                                         ………………………..

 Buna göre yukarıdaki öğrenci için;

 I. Dilekçe hakkını kullandığına,

 II. Haklarının bilincinde olduğuna,

 III. Sorunlarına demokratik çözümler aradığına

 verilenlerden hangileri söylenebilir?

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

C) II ve III.   D) I, II ve III.
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6. Hayvanlarını otlatmak için, geniş düzlüklerde sü-
rekli	 yeni	 otlaklar	 aramak	 zorunda	 kalan	 Türkler;	
göçebe bir yaşam biçimi sürdürmüş, Uygurlara ka-
dar yerleşik hayata geçmemişlerdir.

 Türklerin uzun süre göçebe hayat sürmeleri aşa-
ğıdakilerin hangisinde geri kalmalarına neden ol-
mamıştır?

A) At yetiştiriciliği

B) Şehircilik

C) Tarımsal üretim

D) Mimari

9. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldıktan sonra, 
Alparslan’ın komutanlarından Artuk Bey, Elazığ, Di-
yarbakır, Mardin dolaylarında Artukluları kurmuştur. 
Çevrelerinde yer alan diğer beyliklerle yapılan mü-
cadelelerden etkilenerek üç kola ayrılmışlardır. Ma-
labadi Köprüsü, Mardin Hatuniye Medresesi, Di-
yarbakır Ulu Cami Artuklulardan günümüze kalan 
önemli eserlerdir.

 Buna göre Artuklular için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) Anadolu’nun imar ve iskânına önem vermişlerdir.

B) Anadolu’nun hakimiyetini ele geçirmişlerdir.

C) İslam kültürünü yansıtan eserler geçirmişlerdir.

D) Eğitime önem vermişlerdir.

10. İpek Yolu, Asya Kıtası’ndan Avrupa’ya kadar uza-
nan bir ticaret yoludur. Bu yol üzerinde bulunan şe-
hirler, canlı bir ekonomiye sahip oldukları için tercih 
edilen yerleşmeler olmuşlardır.

 Buna göre İpek Yolu üzerindeki şehirler için aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ticari yönden gelişmiş şehirler olduğuna

B) Kıtalar arası ulaşım ağını oluşturduklarına

C) Ucuz üretim merkezleri olduğuna

D) Yoğun nüfuslu merkezleri olduğuna

7. Dört	Halife	Dönemi’nde;	devlet	başkanı,	Hz.	Muhammed’in	
(s.a.v) istişare geleneğine bağlı kalarak halkın ileri 
gelenlerinin görüş birliği ile belirlenirken, Emeviler 
Dönemi’nde bu durum saltanat haline dönüşmüş-
tür.

 Bu bilgiye göre Emeviler için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Demokrasinin gelişimine önem vermişlerdir.

B) Aşırı milliyetçi bir politika izlemişlerdir.

C) Danışma geleneğinden uzaklaşmışlardır.

D) İslamiyeti geniş coğrafyalara yaymışlardır.

8. “Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti 
Hanıyım. Müslümanlığı kabul ederek Abdülkerim 
Satuk Buğra Han adını aldım. Devletin resmi dinini 
İslamiyet olarak kabul ettim. Bu durum kısa sürede 
Türk boylarının İslamlaşmasını sağladı.’’

 Satuk Buğra Han’ın bu açıklamalarına göre, Türk-
lerin Müslüman olmasının aşağıdakilerden han-
gisine etki ettiği söylenebilir?

A) Kültürel değerlerini kaybetmelerine

B) Siyasal alanda değişimlere

C) Topraklarını genişletmelerine

D) Yerleşik hayata geçmelerine


