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BİREY VE TOPLUM

ETKİNLİK 1

SB. 6. 1. 1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

Resfebelerin karşılığı olan kelimeleri bularak altlarına yazınız.

I. Öğretmen bir babanın evinde çocuklarına öğrencileri gibi davranması
II. Günlük hayatta güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin halı saha maçında hakemlik 

yapması
III. Üniversiteden mezun olan bir öğrencinin bir süre sonra öğretmenliğe başlaması

Buna göre,

durumlarından hangileri farklı rollere ait davranışların birbirine karıştırıldığını göste-
rir?

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

Birey hayatı boyunca içinde yer aldığı grup ile kurumlarda çeşitli roller üstlenir ve birden 
fazla rol sahibi olabilir. Sahip olduğu bu roller zamanla değişebilir. Burada önemli olan için-
de bulunduğu role uygun davranışlarda bulunmak ve farklı rollerin davranışlarını birbirine 
karıştırmamaktır.

SORU

  BİREY TOPLUM GÖREV

SAYGITOPLUMSAL
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SB. 6. 1. 1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

ETKİNLİK 2
Metni okuyup soruları cevaplayınız.

Mehmet Akif’in üstlendiği rollerden birinin gerektirdiği sorumlulukları yazınız.

Mehmet Akif Ersoy’un zaman içinde üstlendiği roller nelerdir? Yazınız.

MEHMET ÂKİF ERSOY
Mehmet Âkif Ersoy 1873’te İstanbul’da dünyaya geldi. Ona ismini babası 
Mehmet Tahir Efendi verdi. Çocukluğunun büyük bölümü İstanbul’da geçti. 
Kendisinden küçük, Nuriye adında bir kız kardeşi vardı.

Dört yaşında Emir Buhari Mahalle Mektebine başladı. Fatih Merkez Orta-
okulundan sonra Mülkiye Okulunun lise bölümünden mezun oldu. Daha 
sonra Halkalı Mülkiye Baytar Yüksek Okuluna girdi.            

1898’de İsmet Hanım’la evlendi. Bu evlilikten Cemile, Feride, Suadi, İbra-
him Naim, Emin ve Tahir adlı çocukları dünyaya geldi.

1906’da Halkalı Ziraat Mektebinde öğretmenlik yaptı. 

Vatan toprakları işgal edilmeye başlanınca Millî Mücadele’ye destek verdi. 
1920’de açılan TBMM’de Burdur milletvekili olarak görev yaptı. 1921’de İs-
tiklal Marşı’nı yazdı.

 *Evlat/Çocuk                        *Baba                          * Milletvekili
 *Öğrenci                               *Öğretmen                  *Ağabey
 *Eş                                        *Şair

 ÖRNEK: Öğretmen
 Öğrencilerine sevgi ile yaklaşıp, eğitim-öğretim hizmetlerini eksiksiz yerine 
 getirmek ve iyi insan yetiştirmek.
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SB. 6. 1. 1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

Aşağıda Ayşe’nin hayatıyla ilgili görseller verilmiştir. Görsellerin altına Ayşe’nin za-
man içinde değişen sosyal rollerini örnekte olduğu gibi yazınız. Ortadaki boşluğa 
uygun bir başlık ekleyiniz.

Evlat / Çocuk  Abla / Kardeş

   DEĞİŞEN 

ROLLERİMİZ

Öğrenci

Eczacı / ÇalışanAnne

Eş / Büyükanne
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SB. 6. 1. 1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

Aşağıdaki kavramları metinde verilen boşluklara uygun şekilde yazınız.

Bizler, hayatımız boyunca içinde bulunduğumuz grup ve kurumlarda birçok …………….. 

üstleniriz. Rollerimiz bize birtakım ……………………… yükler ve ………………………. 

sağlar. Bizler aynı anda birçok role sahip olabiliriz. Okulda …………………, sınıfta 

……………………, aynı zamanda okul kulübünde ………………………………. olmak gibi.  

Yaşımız ilerledikçe yeni rollerimiz olur. Ama anne ve babamız için evlat rolümüz değişmez. 

Aile ve toplum içinde rollerimizi yerine getirirken ………………….. ve ………………….. duy-

gusu ile hareket etmeliyiz.

I. Sosyal rollerin zaman içinde değişebileceği
II. Bir kişinin aynı anda birden fazla rolü üstlenebileceği 
III. Farklı rollerin kişilere aynı sorumlulukları yükleyebileceği

Yukarıdaki metin dikkate alındığında,

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Murat öğretmen, mesleğine 29 yıldır ilk günkü heyecanla devam etmenin mutluluğunu yaşı-
yor. Dört çocuklu bir ailede dünyaya geldiğini söyleyen Murat öğretmen, ilkokula başladığı 
ilk günü unutamadığını gözyaşları içinde anlattı. İlkokul öğretmenini çok sevdiğini, aradan 
çok uzun yıllar geçse de ilkokul öğretmenini unutmadığını ve mesleğini seçerken onu örnek 
aldığını belirtti.

SORU

rol üye

sorumluluklar

grup

sevgi

başkan

öğretmen

öğrenci

saygı

haklar

rol
haklarsorumluluklar

başkan üye

sevgi saygı

öğrenci
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SB. 6. 1. 1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

“Zafer, 3 çocuklu bir alenin ortanca çocuğudur. Evlerine yakın bir ortaokulda 6. sınıf öğren-
cisidir. Sınıf başkanı olan Zafer aynı zamanda okulun basketbol takımının kaptanıdır.  Oku-
lun sosyal faaliyetlerine ve kulüp çalışmalarına mutlaka katılan Zafer, okul çıkışı dedesi ve 
büyükannesinin yanına uğramayı ve onların gönlünü almayı ihmal etmez. Dedesinin vermiş 
olduğu hediyeleri sürekli küçük kardeşi ile paylaşır.”

Zafer’in sahip oluğu rolleri örneklerde olduğu gibi yazınız. Zaman içinde değişmeye-
cek rollerini deftere not ediniz.

1 5

2 6

3 7

4 8

Takım kaptanı Ağabey

Küçük kardeş

Evlat

 Evlat

Küçük kardeş

Ağabey

Torun

Öğrenci Torun

Kulüp üyesi

Sınıf başkanı
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SB. 6. 1. 1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

Aşağıdaki açıklamada yer alan sosyal rolleri bulmacadan bularak boyayınız. Kalan 
harfleri birleştirerek bulduğunuz soruyu alttaki kutucuklara yazınız.

Merhaba Arkadaşlar, ben Sema. Anne ve babamın 
en küçük kızıyım. Ben de sizler gibi 6. sınıfa gidiyo-
rum. Okulumu, öğretmenimi ve sınıf arkadaşlarımı 
çok seviyorum. Arkadaşlarımın desteği ile yapılan 
seçim sonucunda sınıf başkanı oldum. Aynı zaman-
da okulumuzun halk oyunları takımının da bir üye-
siyim. Avukat olmak istiyorum ve bunun için iyi bir 
eğitim almam gerektiğini biliyorum. 

E S O S Y N U R O T

A V L K A R D E Ş R
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SB. 6. 1. 1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

Aşağıdaki öğrencilerden doğru bilgi verenleri işaretleyiniz.

Gün içinde sosyal rollerim değişse de benden 
beklenen davranışlar hiç değişmez.

Zaman içinde rollerimiz değiştikçe sorumlulukları-
mız da değişir.

Ailemiz, hayatımız boyunca yer alacağımız gruplar 
içinde en önemlisidir. Bu nedenle aile içi roller sev-
gi, saygı, dayanışma ve yardımseverlik duygularıyla 
yerine getirilmelidir.

Rollerimiz bize birtakım haklar ve sorumluluklar 
yükler. Okulda eğitim öğretim hizmetlerinden fay-
dalanmak hakkımız, ders çalışmak sorumluluğu-
muzdur. 

Doğuştan kazandığımız rollerimiz olduğu gibi sonra-
dan kazandığımız roller de vardır. 
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SB. 6. 1. 2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

Resfebelerin karşılığı olan kelimeleri bularak altlarına yazınız.

SORU

Afişler incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dilimizi korumanın gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
B) Birlik ve beraberliğin sağlanmasında dilin önemi anlatılmaya çalışılmıştır.
C) Türkçenin zarar görmesi önlenmek istenmiştir.
D) Kültürümüzün en önemli unsurunun Türkçemiz olduğu vurgulanmıştır.

BAYRAM KUŞAK

TARİHSANAT
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SB. 6. 1. 2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

Bulmacadaki millî kültürümüzü oluşturan kavramları örnekte olduğu gibi boyayınız.

D H E Ç A N K I R I A I T R

P K G F S K R R H Z V E A İ

O H E H Ş P Ü V İ F J D R M

N Z I N A A F L M Z D İ İ Z

İ K B P E K N A T R E R H İ

S T E O M L K L Y Ü P N M T

K A A N S A E A I S R E O R

A N L N E M R G R U A M T A

R A P A L R A D T İ R M Y B

S S E Y T İ Ö N İ N T F A Z

D O P N Y A D G İ L R U A O

İ J R O Y Z K Y A Y D I N N

N S O K C A O O F U E İ N A

P A Y L A T N A T K F F L H

TARİH
DİL

GELENEK
GÖRENEK

DİN
SANAT

ETKİNLİK 3
Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarını metinde boş bırakılan yerlere uygun bir 
şekilde yazınız.

1. Bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretip onların kendi milletini tanımasını 
………………… sağlar.

2. Toplum, bireylerin bir …………………… ve kimlik etrafında toplanmasıyla oluşur.
3. Nesilden nesle aktarılan …………………… ve …………………………. bize ait yiyecek-

ler, giyecekler, el sanatları, düğünler ve eğlencelerden oluşur.
4. Millî kültür aynı zamanda …………………… oluşturur.
5. Toplumsal değerler, örf ve âdetler, gelenek ve görenekler …………….. aracılığı ile ne-

silden nesle aktarılır.
6. Tarih yeni nesillerde …………………… oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlan-

masında rol oynar.
7. Millî kültürden uzaklaşmak ve yabancı kültürlerin etkisine girmek ..................................

.... olarak tarif edilebilir.     

tarih
kültür

gelenek görenekler

millî kimliği
dil

millî bilinç

kültür yozlaşması

tarih millî kimliği edebiyat

kültür

din

millî bilinç dil

gelenek

görenekler
kültür 

yozlaşması
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Cümleler Cümlelerde Vurgulanan Toplumsal Birliğin 
Oluşmasında Etkili Kültür Ögesi

I

II

III

IV

V Din

ETKİNLİK 4

Metindeki numaralandırılmış cümlelerde toplumsal birliği oluşturan din, dil, tarih, sa-
nat, örf ve âdetler gibi ögelerden hangisine değinildiğini aşağıdaki tabloya örnekteki 
gibi yazınız.

(I) Geçmişten bugüne millet olarak pek çok olay yaşadık. Ortak sevinçlerimiz, hüzünleri-
miz ve acılarımız oldu. Ama hep beraber güldük, beraber ağladık. (II) Birbirimizin derdine 
derman olmak için birbirimize söyledik, birbirimizi dinledik. Çocuklarımıza, torunlarımıza 
anlattık bunları. Onlar da çocuklarına, torunlarına… Sözlerimiz nesilden nesle aktı da aktı. 
Akarken düşüncelerimizi, duygularımızı da aktardı. (III) Biz sevinçlerimize türküler yaktık, 
acılarımıza ağıt. Bazen uzun havalar, bazen el emeği ve göz nuru işlenmiş oyalar anlattı 
duygularımızı. Bazen bir ebruya düştü sevgimiz, bazen bir yağlı boya tablo önünde hep 
beraber gözyaşı oldu aktı hüznümüz. (IV) Düğünlerde eğlendik ama hasta evine çorba 
götürürken içimiz burkuldu. Cenaze evlerinde sevdiklerimizin acısını bölüştük. (V) Bayram 
sabahında beraber yürüdük camilere, bayramlaştık birlikte. Biz ne yaptıysak birlikte yaptık 
böylece…(Metin yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.)

SB. 6. 1. 2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

Metinde aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi vurgulanmıştır?

A) Din
B) Dil
C) Tarih
D) Örf ve âdetler

İnancımız davranışlarımıza ve sözlerimize yansımıştır. İnancımızın örf ve âdetlerimize, ko-
nuşma biçimimize, giyimimize ve toplumsal ilişkilerimize kısaca yaşama biçimimizin her 
alanına etkisi vardır.

SORU

Tarih

Dil

Sanat
Gelenek ve Görenek
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Görseller ile ilgili soruları cevaplayınız.

SB. 6. 1. 2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

Görselleri millî birlik ve beraberliğimiz açısından nasıl değerlendirirsiniz? Ya-
zınız.

Görsellerde kültürümüzün unsurlarından hangileri vurgulanmaktadır? Yazınız.
 Halk oyunlarımız, yemeklerimiz, türkülerimiz, inancımız, tarihimiz, sanatımız
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Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarından uygun olanları tanımların altlarındaki 
boşluklara yazınız.

Toplumun millî birlik ve beraberliği-
ni sağlayan, geçmişten günümüze 
bir kültür taşıyıcısı görevini üstlenen, 
duygu ve düşüncelerin kuşaktan ku-
şağa aktarılmasını sağlayan temel 
unsurdur.

Toplumun başından geçen olayları 
anlatır. Yeni nesillerde millî bilincin 
oluşmasında, millî birlik ve beraberli-
ğin sağlanmasında rol oynar.

Nesilden nesle aktarılan millî yiyecek-
ler, giyecekler, el sanatları, düğünler, 
eğlenceler, spor müsabakalarından 
oluşur. Toplumu bir araya getirip top-
lum olarak ortak duygularda buluşma-
mızı sağlar.

İnsanların inançlarını, duygu ve dü-
şüncelerini etkileyerek günlük hayat-
larını, yaşam tarzlarını şekillendirir. 
Kültürü besleyerek toplumun kültürel 
değerlerinin oluşmasında ve değiş-
mesinde etkili olan unsurlardandır. 
Millî kültürümüzü etkiler ve toplumsal 
birlikteliğimizi güçlendirir.

1
TARİH

4
DİL

2
GELENEK VE 

GÖRENEK

5
DİN

3
MİMARİ

6
SANAT

SB. 6. 1. 2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

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

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

DİL

TARİH

GELENEK VE GÖRENEK

DİN
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Aşağıdaki cümlelerin hangi millî birlik ve beraberlik unsurlarıyla ilgili olduğunu ör-
neklerdeki gibi işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

SB. 6. 1. 2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

Şehirler ve konutlar oluşturulurken orada yaşa-
yan insanların inançları, düşünce dünyaları ve 
kültürel yapısı dikkate alınır.

Nesilden nesle aktarılan millî yiyecekler, giye-
cekler, el sanatları, düğünler, eğlenceler, spor 
müsabakaları vb.nden oluşur.

Toplumun estetik anlayışını yansıtır.

Türk milleti dünyaya damgasını vurmuş şanlı 
bir millettir.

Kültürel değerlerin nesilden nesle aktarılmasını 
sağlar.

Zekât toplumda sosyal yardımlaşma ve daya-
nışmayı sağlar.

Ebru, toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesi-
nin başında bir araya gelebileceğinin ispatıdır.

Bireylerin yaşadığı toplumun geçmişini öğrenip 
kendi milletini tanımasını ve millî kimlik bilinci 
kazanmasını sağlar.

Birlik ve beraberliğimizi sağlayan iletişim aracı-
dır.

İnsanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek 
günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekillendi-
rir.
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Kültürel unsurlarla ilgili görüşleri okuyunuz. Bu görüşleri dikkate alarak tablodaki 
cümleleri doğru ya da yanlış olma durumlarına göre örnekteki gibi işaretleyiniz.

SB. 6. 1. 2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretir. Ortak se-
vinçlerini, acılarını, neşe ve kederlerini hatırlatır. Çanakkale 
Savaşlarında bağımsızlığımız için ülkenin dört bir yanından 
mücadeleye koşan ve bu uğurda şehit düşen dedelerimizin 
mezar taşlarına baktığınızda yan yana yattıkları görülür.

Nesilden nesle aktarılan gelenek ve göreneklerimiz; bize ait 
olan yiyecekler, giyecekler, eğlenceler, el sanatları, eğlenceler 
vb. ile ilgilidir.  Toplumumuzun askere uğurlama, asker karşıla-
ma, kız isteme, nişan, düğün, hacı yemeği ve bayram kutlama-
ları gibi kendisine has gelenek ve görenekleri vardır. 

İnsanların kültürleri, inançları ve düşünce dünyaları dikkate 
alınarak yapılan konutlar ve böyle konutlardan oluşan mahal-
leler toplumsal birlikteliğe katkı sağlar. Ankara’da Beypazarı, 
Karabük’te Safranbolu, Çorum’da İskilip ve Sakarya’da Taraklı 
evleri kültürümüzü yansıtan mimari eserlerdendir. Bunlar kültü-
rümüzün maddi unsurlarındandır.

Ortak dile sahip insanlar aynı toplumun bir üyesi olduklarını 
fark edip millet olmanın şuuruna varırlar. Bir milletin kültürel de-
ğerlerini oluşturan din, tarih, edebiyat, sanat, müzik vb. ögeler 
dil yoluyla geleceğe aktarılır. 

Kültürün gelenek, görenek ve tarih gibi manevi unsurları yanında mimari 
gibi maddi unsurları da vardır.

Asker uğurlama ve asker karşılama gibi faaliyetlerimiz kültür unsurları-
mızdan tarih ile ilgilidir.   

Dil, kültürel değerlerin nesilden nesle aktarılmasında önemli bir etkendir. 

Ortak sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi sadece gelenek ve görenekleri-
miz yoluyla hatırlarız. 
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dil, tarih, din, gelenek ve görenek 
gibi kültürel unsurlar etkilidir.

Doğal bir yaşam alanı olan evlerimiz kültürümüzü yansıtan mekânlardır.  

D Y
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ETKİNLİK 9
Aşağıdaki mimari eserlerden kültürümüzü yansıtanları işaretleyiniz.

SB. 6. 1. 2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin 
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

I. Din
II. Tarih
III. Dil
IV. Gelenek ve görenekler

Buna göre,

ögelerinden hangileri “biz” duygu ve düşüncesinin gelişmesine katkı sağlar? 

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

Kültürümüz, milletimizin her ferdini “biz” duygusu ve düşüncesi etrafında birleştiren ögeler-
den oluşur.

SORU
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SB. 6. 1. 3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara 
yönelik ön yargıları sorgular.

ETKİNLİK 1
Resfebelerin karşılığı olan kelimeleri bularak altlarına yazınız.

Metinde öğrencilerin meslekleri cinsiyetlere göre ayırması aşağıdakilerden hangisi 
ile ilişkilidir?
A) Kalıp yargı
B) Ön yargı
C) Empati
D) Pozitif ayrımcılık

Sosyal Bilgiler öğretmeni Kemal Bey, öğrencilerine 15 dakika süre vererek basit birer pilot, 
çiftçi, halterci ve diyetisyen resimleri çizmelerini istedi. Daha sonra öğrencilerinden bu re-
simleri toplayarak bir inceleme yaptı. Öğrencilerinin büyük çoğunluğunun pilot, çiftçi ve hal-
terci resimlerini erkek resimleri; diyetisyen resmini ise bayan resmi şeklinde çizdiğini gördü. 

SORU

=
EMPATİ

EŞİTLİK

ÖNYARGI

AYRIMCILIK



Ünite

1 6
BİREY VE TOPLUM

ETKİNLİK 2
Görsel ile ilgili soruları cevaplayınız.

SB. 6. 1. 3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara 
yönelik ön yargıları sorgular.

Toplumsal uyumu bozan tutum ve davranışlar nasıl giderilebilir? Yazınız.

Görselden çıkarılabilecek toplumsal uyumu bozan tutum ve davranışlar neler-
dir? Alttaki kutucuklara yazınız.

I. Almanlar sarışın olur.
II. Gözlüklüler zeki olur.
III. Kızlar uzun saçlı olur.

Verilen tanımlara göre,

yargılarından hangileri kalıp yargıya örnek olur?

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

• Bir kimse veya bir şeyle ilgili belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinil-
miş olumlu veya olumsuz peşin yargıya ön yargı denir.
• Halkın bir grup hakkındaki inancı ve bir grubun başka bir grup hakkındaki duygusallaş-
mış, tecrübeyle çok az değişmiş olan inancına kalıp yargı denir.

SORU

Ön yargı Çatışma

Ön yargı, çatışma gibi tutum ve davranışlar toplumsal uyuma zarar verir. Empati kurarak 
karşımızdaki kişinin duygularını anlamaya çalışmalı, ön yargılı olmamalıyız. Farklılıkla-
ra saygı duymalı, çatışmalardan uzak durmalıyız. Böylece toplumsal uyum daha kolay 
sağlanır.
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ETKİNLİK 3
Cümlelerde boş bırakılan yerlere yazılması gereken kelimeleri bulup bulmacaya ya-
zınız.

SB. 6. 1. 3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara 
yönelik ön yargıları sorgular.

1

2

4

6

5

3

1. Toplumda insan ilişkilerini geliştiren …………………., çatışmaları da azaltır.

2. Bir kimse veya bir olay ile ilgili belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak yeterli bilgi 

sahibi olmadan önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıya ………………………. 

denir. 
3. Bir grubun başka bir grup hakkındaki duygusallaşmış ve tecrübeyle çok az değişmiş 

olan inancına ……………………………. denir.
4. Ön yargıların davranışa dönüştüğü durumlara  ………………………… denir. 

5. Genellikle iş yaşamında ………………………………. vatandaşlarımıza karşı birta-

kım ön yargılar bulunmaktadır.
6. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı ve kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye 

karşı dikkatli, özenli ya da ölçülü davranmaya sebep olan duyguya …….......……...….. 

denir.

empati

ön yargı

kalıp yargı
ayrımcılık

özel gereksinimli

saygı

S

A

Y

G

I

İ

E

L R

N

G

T

G

A A

İ

R

A

L

K Y

S İ

A

P

E K L

Y

A

R

I

C

I

I

M

Z E

P I

M

N

E

Ö R

I G

İ

Ö
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

Metni okuyup soruyu cevaplayınız.

Aşağıda toplumda karşılaşılan tutumlar ile ilgili kavramlar verilmiştir. Bu kavramlar 
ile ilgili örnekler yazınız.

SB. 6. 1. 3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara 
yönelik ön yargıları sorgular.

Biri Türkçe öğretmeni, diğeri rehber öğretmen olan çift çevresindekilerin “İki görme engel-
li aynı evde yapamaz.” demelerine aldırmadan hayatlarını birleştirdi. Meslek hayatlarına 
2010’dan bu yana devam eden öğretmen çift, gelecek nesillerin aydınlığa kavuşması için 
mücadele ediyor ve öğrencilerine ışık oluyor.

Haber metnindeki altı çizili cümleyi söyleyen insanların özel gereksinimli kişilere 
yaklaşımı hangi kavram ile açıklanabilir? Yazınız.

Kalıp Yargı Kızlar futbol oynamaz.

Ön Yargı

Ayrımcılık

KAVRAMLAR ÖRNEKLER

Farklılıklara Saygı 
Duymama

Ön yargı

 Erkeklerden iyi aşçı olmaz.

 Yabancılar buraya giremez.

 Senin fikirlerini dinlemiyor ve kabul etmiyorum.
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ETKİNLİK 6
Aşağıdaki ifadelerden kalıp yargının özellikleri ile ilgili olanları diyagrama örnekteki 
gibi yazınız.

SB. 6. 1. 3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara 
yönelik ön yargıları sorgular.

1 Değişmesi zordur. 6 Bilgi ve deneyimlere dayanır.

2

2 Medyanın etkisi ile oluşabilir. 7 Toplumda ayrımcılığa sebep olur.

3 Bilimsel temele dayanır. 8 Günlük hayatta karşılaştığımız so-
runlardan biridir.

4 Peşin hükümlerdir. 9 Toplumdaki uyumu olumsuz etkiler.

5 Bireysel ifadelerdir. 10Arkadaşlık ilişkilerinin bozulmasını 
neden olur.

Kalıp Yargıların Özellikleri

1

98

4

10

5 7
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Ön yargı Ayrımcılık

Empati kurmak

ETKİNLİK 7
Örümcek ağında kalıp yargı ile ilgili verilenleri örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

SB. 6. 1. 3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara 
yönelik ön yargıları sorgular.

KALIP
YARGI

ÇÖZÜM YOLLARI

SEBEPLERİ SONUÇLARI

 Empati kuramama   Toplumda çatışma ve ayrışma

 Cinsiyet ayrımcılığı  Toplumsal uyumun bozulması

 Farklılıklara saygı duymama  Arkadaşlık ilişkilerinde bozulma

 Farklılıklara saygı duymak

 Toplumsal iletişimi artırmak

 Karşılıklı saygı anlayışını geliştirmek
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ETKİNLİK 8
Aşağıdaki cümleleri doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz. Doğru 
cevaplarınızın altındaki harfleri kullanarak şifreyi çözünüz.

SB. 6. 1. 3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara 
yönelik ön yargıları sorgular.

Doğru Yanlış
B K

Aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen öne-
min azalması insanlar arasındaki iletişimin zayıflamasına yol 
açmaktadır.

Doğru Yanlış
İ Ü

İnsanlar hakkındaki ön yargılar farklı inanç, mezhep ve kültürle-
re karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir.

Doğru Yanlış
L R

İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağın güçlendirilmesi 
ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın artmasına sebep ol-
maktadır. 

Doğru Yanlış
T L

Ön yargı; bireyin insanlarla iletişimini, arkadaşlık ilişkilerini ve 
topluma uyumunu olumlu etkilemektedir. 

Doğru Yanlış
İ Ü

Farklılıklarımız birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir.
Bu zenginliği korumanın yolu ön yargı, kalıp yargı ve ayrımcılı-
ğa karşı çıkıp farklılıklara saygı göstermektir.

Doğru Yanlış
K R

Ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, din-
den ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.

ŞİFRE B İ R L İ K
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SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

ETKİNLİK 1
Resfebelerin karşılığı olan kelimeleri bularak altlarına yazınız.

Görsellerden yola çıkarak ulaşılabilecek kavramlar nelerdir? Yazınız.

Ulaştığınız kavramların toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Yazınız.

ETKİNLİK 2
Aşağıdaki görseller ile ilgili soruları cevaplayınız.

BİRLİKTELİK

MUHTAC

DAYANIŞMA

SİVİL TOPLUM

 Birliktelik, dayanışma, yardımlaşma

 
Birlik ve beraberliğin gelişmesine, toplumsal huzur ve refahın artmasına yardımcı 
olur.
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Ağrı’da ihtiyaç sahipleri kara kışta Türk Kızılay Derneği-
nin yardımlarıyla ısınıyor.
Türk Kızılay Derneği, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 
başlattığı ve kış boyunca sürdüreceği yardım kampan-
yası ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, ev eşyası ve 
giyim malzemesi dağıtarak yüzlerini güldürüyor.
(Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesi sa-
kinleri camilerini ve sulama kanallarını imece usulüyle 
yeniliyorlar.  
İlçenin kırsal mahallelerinden Beyce’de araçların geç-
mekte zorlandığı yolları genişleten, su ulaşmayan tarla-
lara sulama kanalı yapan ve mahalle camisini yenileyen 
vatandaşlar yaşadıkları yerin sorunlarını çözüyorlar. 
(Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Okuduğunuz haberlerin ortak yönü nedir? Yazınız.

Siz de yapabileceğiniz sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine örnekler 
veriniz. 

Haber metinlerini okuyup soruları cevaplayınız.

Haber OKUYORUM

ETKİNLİK 3

SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

Bir takım sorunların birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ile aşılmasıdır. Toplum-
sal birlik ve beraberliğin önemi anlaşılmaktadır.
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dernek vakıf yardımlaşma

Alo 144 Hattı

imece

Alo 152 birlik ve 
beraberlik

Türk Eğitim 
Vakfı

Türk Kızılaydayanışma

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarını metinde boş bırakılan yerlere uygun bir 
şekilde yazınız.

1. Sosyal ……………..……. ve …………………. ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya 

çıkan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.

2. Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak ama-

cıyla …………………….. kurulmuştur.

3. Sivil toplum kuruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki …………………. gele-

neğine dayanmaktadır.

4. Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılmasına dayanan ge-

leneksel yardımlaşmaya …………………. denir.

5. Afetzedelere ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı 

geliştirmek için ………….....................………. kurulmuştur.

6. Ücretsiz aranabilen …………….................………..…. ile sosyal yardıma ihtiyacı 

olan vatandaşlarımıza yardım sağlanabilir.

7. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ile ………………………………. güçlenir.

SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

yardımlaşma dayanışma

Türk Eğitim Vakfı

vakıf

imece

Türk Kızılay

Alo 144 Hattı

birlik ve beraberlik
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SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

ETKİNLİK 5
Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlayan kuruluşların özelliklerini örnekte 
olduğu gibi işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

ÖZELLİKLERİ
Tü

rk
 E

ği
tim

 V
ak

fı

Tü
rk

 S
ila

hl
ı K

uv
ve
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ri

M
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ı

K
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D
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B
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ığ
ı

Ç
EK

Ü
L

A
K

U
T

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Gönüllülük esasına dayanır.

Çevre alanında hizmet verir.

Üyelerinin ortak amaçları vardır.

Doğal afetlerde yardımcı olur.

Eğitim alanında hizmet verir.

Yardımlaşma ve dayanışma esastır.

Sağlık alanında hizmet verir.

Halk bağış yapabilir.
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SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

I. Devletimiz sosyal yardımlar konusunda çalışmalar yürütmektedir.
II. Sosyal yardımların etkin ve verimli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedeflen-

mektedir.
III. Sosyal yardımlaşma düşüncesi kültürümüzde önemli bir yere sahiptir.  

Okuduğunuz haber metnine göre,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Sosyal Yardım Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Peygamber Efendimiz ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.’ buyu-
ruyor. Biz de bu kültürden ve gelenekten gelen insanlar olarak nerede aç, muhtaç ve maz-
lum biri varsa onlara el uzatmaya; devlet, millet ve toplum olarak onların yanında durmaya 
mecburuz. Biz istiyoruz ki daha etkin ve verimli bir şekilde bu sosyal yardımları halkımıza 
ulaştırabilelim.” (Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

SORU

SORU

Buna göre Darülaceze hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma hizmeti yürütmektedir.
B) Toplumsal huzurun ve birliğin oluşmasına katkı sağlayan çalışmalar yapmaktadır.
C) Kurulduğu günden bugüne daha çok özel gereksinimli bireylere hizmet etmiştir.
D) Çalışmalarıyla topluma örnek olabilecek bir kurumdur.

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1895’te kurulan Darülaceze; bakıma muhtaç, yaşlı, 
özel gereksinimli bireylere ve sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklara hizmet vermektedir. 
Darülaceze, bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye şefkat yuvası ol-
muştur. Kurulduğu günden itibaren tüm ihtiyaçları hayırseverlerin bağışları ile karşılanmış, 
varlığını devlete yük olmadan sürdürmüştür. 
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SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

ETKİNLİK 6
Aşağıdaki diyagramda boş bırakılan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz. Etkinlik 
ile ilgili soruyu cevaplayınız.

I. Rize’de insanların imece yoluyla çay toplaması
II. Van depremi nedeniyle yardım kampanyalarının düzenlenmesi
III. Kızılaya kan bağışında bulunulması

Buna göre,

faaliyetlerinden hangileri sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olabilir?

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

SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 

DAYANIŞMANIN 
FAYDALARI

Sosyal bağları güçlendirir.

  Toplumsal refahı 
 artırır.

 Bir arada yaşamamızı
 sağlar.

  Toplum bilinci
   oluşturur.

 Toplumsal huzuru 
 sağlar.

  İnsanlarla iletişimizi
 artırır.
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ETKİNLİK 7
Aşağıdaki gazete sayfasını sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetine örnek ola-
cak şekilde doldurunuz.

SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

GAZETESİ (Gazetenin adı)

(Haber başlığı)

(Görsel)

(Sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmaya örnek 
faaliyet)
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SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

ETKİNLİK 8
Aşağıda karışık olarak verilen atasözlerinden yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili 
olanların numaralarını altta verilen saatin boşluklarına uygun bir şekilde yazınız.

2 Sakla samanı, gelir zamanı. 9 Ne verirsen elinle o gider seninle.

3 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 10 İşten artmaz, dişten artar.

6 Yalnız taş duvar olmaz. 12 Baş başa vermeyince taş yerinden 
kalkmaz.

39

12

6
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Toplumsal bir ihtiyaç belirleyiniz. Belirlediğiniz bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir 
sivil toplum kuruluşu kurduğunuzu düşünerek aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

Toplumsal İhtiyaç: 

Sivil Toplum Kuruluşunun İsmi:

Sivil Toplum Kuruluşunun Sloganı:

Sivil Toplum Kuruluşunun Faaliyetleri:

Sivil Toplum Kuruluşunun Logosu:

ETKİNLİK 9

SB. 6. 1. 4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
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ETKİNLİK 1
Resfebelerin karşılığı olan kelimeleri bularak altlarına yazınız.

SB. 6. 1. 5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgür-
lükler temelinde olması gerektiğini savunur.

YAŞAMA

FARKLILIK

GEREKLİLİK

DİLEKÇE

EŞİTLİK

AYRIMCILIK
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SB. 6. 1. 5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgür-
lükler temelinde olması gerektiğini savunur.

ETKİNLİK 2
Görsellerin altlarına çocuk haklarından hangileri ile ilgili olduğunu örnekteki gibi ya-
zınız.

Eğı̇tı̇m Hakkı  Temiz Bir Çevrede 
    Yaşama Hakkı

 Dilekçe Hakkı

 Oyun ve Eğlence Hakkı

 Barınma Hakkı

 Yaşama Hakkı

 Sağlıklı Beslenme Hakkı
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Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarını metinde boş bırakılan yerlere uygun bir 
şekilde yazınız.

1. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere …………....……… denir.

2. Sorun ve şikâyetlerimizle ilgili …….....……….. yazarak çözüm aramak bir vatandaşlık 

hakkıdır.

3. Sorunlarımızın çözüme kavuşması için ilgili kurumlara dilekçe vermek …................ hak-

kımızdır.

4. Herkes dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez birçok  hak ve ……......….. sahibidir.

5. Afetlerde ve olağan dönemlerde korumasız kişilere ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağla-

mak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek için …………………. kurulmuştur.

6. Ülkemizde çocukların haklarını kullanmasına ve sorunlarını çözmelerine yardımcı ola-

cak birçok  ….......……………. kuruluşu vardır.

7. Herkes ……………………… ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıkla-

ma ve yayma hakkına sahiptir.

8. Her birey ……………….. sahibi olduğunu bilmelidir.

ETKİNLİK 3

SB. 6. 1. 5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgür-
lükler temelinde olması gerektiğini savunur.

hak

dilekçe

anayasal

özgürlük

Türk Kızılay

sivil toplum

düşünce

sorumluluk

sivil toplum düşünce mektup

Türk Kızılay

sorumluluk

resmî hak

anayasal

özgürlükdilekçe
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SB. 6. 1. 5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgür-
lükler temelinde olması gerektiğini savunur.

SORU

.............................. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlçemiz, Kalender Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki kaldırım üzerinde küçük çöp kutuları bulunma-
maktadır. Bu durum çevre kirliliğinin nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Kaldırım üzerine belli 
aralıklarla küçük çöp kutuları konulması hususunda,

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

AD-SOYAD
Adres: 

İmza

Tarih

I. Hakkını demokratik yollarla aradığı
II. Sorumluluk bilincine sahip bir vatandaş olduğu
III. Özgür bir birey olduğu

Verilen dilekçeyi yazan kişi ile ilgili olarak, 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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SORUNLARA GETİRİLEN ÇÖZÜMLER H
ak

So
ru

m
lu

lu
k

Ö
zg

ür
lü

k

Sıfır atık projesine destek olmak isteyen Ömer’in çöplerini doğru 
çöp kutularına atması

Emre’nin marketten aldığı ürünün bozuk çıkması üzerine bu ürünü 
iade etmesi

Gökalp’in mahallelerine kurulan oyun parkından faydalanırken bu-
radaki araçlara zarar vermemesi ve zarar verenleri uyarması

Ahmet Bey’in mahallelerindeki çöp sorununu belediye yetkililerine 
dilekçe ile bildirmesi 

Bir sivil toplum kuruluşuna üye olan Neslihan Hanım’ın ihtiyaç sa-
hibi öğrencilere maddi destek sağlaması

Kayseri’de bir araya gelen kadınların yaptıkları mantıları satarak 
elde ettikleri gelirle fakir ve kimsesizlere yardım etmeleri

Özlem’in okul bahçesine, sınıfa çöp atan ve çevreyi kirleten arka-
daşlarını uyarması

Okul çağına gelmiş Zehra’nın okula gönderilmesi

Musa’nın düşüncelerini yazı, resim ve sanatsal faaliyetler ile ifade 
edebilmesi

Aşağıdaki sorunlara getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlük kavramların-
dan hangisi ile ilgili olduğunu işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

ETKİNLİK 4

SB. 6. 1. 5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgür-
lükler temelinde olması gerektiğini savunur.
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Bir ürün satın aldığımda garanti belgesini ve fişini 
saklarım.  

Aldığım bir ürün bozuk çıkarsa hiç uğraşmam, çöpe 
atarım.

Herhangi bir haksızlığa uğradığımda susmam, hak-
kımı yasal yollardan ararım.

ETKİNLİK 5
Doğru görüş bildiren öğrencilerin adlarını tabelaya yazınız. 

SB. 6. 1. 5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgür-
lükler temelinde olması gerektiğini savunur.

Elif

Selda

Selda

Mete

Mete
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SB. 6. 1. Sarmal Ünite Etkinlikleri

Aşağıdaki ifadelerin karşılığı olan kavramları işaretleyiniz.

1 İmkânlarımızı ve gücümüzü başkalarının iyiliği için 
kullanmaktır.

Yardımlaşma

Ayrımcılık

2 Bir kişinin kendini karşısındaki kişinin yerine koy-
masıdır.

Ön Yargı

Empati

3 Köylerde işlerin el birliğiyle yapılmasına dayanan ge-
leneksel yardımlaşmaya denir.

İmece

Kampanya

4 İnsanların dilek ve şikâyetlerini resmî kuruluşlara 
iletmesi hakkıdır.

Dilekçe Hakkı

Haberleşme Hakkı

5 Bireylerin başkasına zarar vermeden istediğini yapa-
bilmesidir.

Sorumluluk

Özgürlük

6 İnsanların sahip olduğu en temel haktır.
Yaşama Hakkı

Eğitim Hakkı

7 Bizi bir araya getirip toplum olarak ortak duygularda 
buluşmamızı sağlar.

Millî Kültür

Popüler Kültür

ETKİNLİK 1
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TOPLUMA YARARLARI

BİZİ “BİZ” YAPANLAR

ÖGELERİ

Birliği sağlar.Tarih

HAK, ÖZGÜRLÜK, 
SORUMLULUK

Dayanaklar

Anayasa

Çözüm Yolları

Yetkili ile 
görüşürüm

BİR ELİN NESİ VAR, İKİ ELİN 
SESİ VAR.

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Vakıflar

Resmî 
Kurumlar

KIR ÇİÇEKLERİ GİBİYİZ, RENGÂRENK…

Çeşitleri

Cinsiyet Ayrışma Empati kurmak

Çözüm YollarıSonuçları

TOPLUMDAKİ ROLLERİM

Geçmiş

Evlat Öğrenci Öğretmen

GelecekGünümüz
BİREY VE TOPLUM

SB. 6. 1. Sarmal Ünite Etkinlikleri

Zihin diyagramı tamamlayınız.

ETKİNLİK 2

Dernekler

 Sendikalar

 Valilikler
Dil

Din

 Gelenek ve Görenek

Sanat

 Huzuru artırır.

  İletişimimizi artırır.Kaymakamlıklar

Sınıf Başkanı Polis

 Farklılıklara 
saygı duymak

Etnik

Dini

Sosyoekono-
mik

Çatışma
Yasalar

 Uluslararası
 belgeler

 Mahkemeye
 başvururum

 Dilekçe veririm

 Toplumsal ile-
tişimi artırmak

 Karşımızdaki 
insanı tanımak
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KAYNAKÇA

KİTAPLAR
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıf-

lar), Ankara 2018.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011.

GENEL AĞ ADRESLERİ
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/karanlik-dunyalarinda-el-ele-veren-cift-ogrencilere-isik-oldu/977306 

(Erişim Tarihi 16.03.2020)

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/agrida-ihtiyac-sahipleri-kara-kista-turk-kizilay-yardimlariyla-isiniyor/1674664 

(Erişim Tarihi 15.02.2020)

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/imece-usuluyle-mahallenin-sorunlarini-cozuyorlar/1557689 

(Erişim Tarihi 15.02.2020)

https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm/haberler/bakan-selcuk-sosyal-yardim-vizyon-calistayi-na-katildi 

(Erişim Tarihi 05.05.2020) 

6.1.2 ETKİNLİK 4, metin yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.

KAPAK 

31325832 25.05.2020 06.00

6.1.1.ETKİNLİK 1

Bu görsel, akademik materyalin 
tasarımcıları tarafından hazırlan-
mıştır.

6.1.1. ETKİNLİK 2

https://webdosya.diyanet.gov.
tr /DiyanetAnasayfa/UserFi-
les/00000000-0000-0000-0000-
000000000000/2020/3 /12 /
7da09069-e70b-45f9-85d4-
2e2bbb1f3441_4_760x506.jpg

02.04.2020 09.30

6.1.1. ETKİNLİK 3

18576256 25.05.2020 07.00

24203577 25.05.2020 08.30

37197877 25.05.2020 09.15

57560027 25.05.2020 11.00

97520304 25.05.2020 14.00

116705112 25.05.2020 17.45

6.1.1. ETKİNLİK 5

17605367 25.05.2020 19.00

6.1.1. ETKİNLİK 6

30028569 25.05.2020 20.00

6.1.1. ETKİNLİK 7

58726934 25.05.2020 22.00

6.1.2. ETKİNLİK 1

Bu görsel, akademik materyalin 
tasarımcıları tarafından hazırlan-
mıştır.

SORU

http://tdk.gov.tr/wp-content/uplo-
ads/2017/08/Afis-6-kizilay-logo-
lu-LR%20-%20Kopya.jpg

08.04.2020 19.00

https://tr-static.eodev.com/files/
d40/dc44476de896609a1ecec-
fafc62584de.png

09.04.2020 08.30

6.1.2. ETKİNLİK 5

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELE-
DİYESİ KÜLTÜR BÖLÜMÜ AR-
ŞİVİ

EBRU: F. BETÜL KOYUNCU

Bu görsel, akademik materyalin 
tasarımcıları tarafından hazırlan-
mıştır.

6.1.2. ETKİNLİK 8

35804195 26.05.2020 12.00

GÖRSEL KAYNAKÇA
*ID Numaraları verilen görseller www.123rf.com stok fotoğraf ajansıdan alınmıştır.
*Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansının  Konya İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğüne eğitim amaçlı faaliyetlerinde kullanılması için izin verdiği görseller yer almaktadır.

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/karanlik-dunyalarinda-el-ele-veren-cift-ogrencilere-isik-oldu/977306
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/agrida-ihtiyac-sahipleri-kara-kista-turk-kizilay-yardimlariyla-isiniyor/1674664
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/imece-usuluyle-mahallenin-sorunlarini-cozuyorlar/1557689
https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm/haberler/bakan-selcuk-sosyal-yardim-vizyon-calistayi-na-katildi
https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/3/12/7da09069-e70b-45f9-85d4-2e2bbb1f3441_4_760x506.jpg
https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/3/12/7da09069-e70b-45f9-85d4-2e2bbb1f3441_4_760x506.jpg
https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/3/12/7da09069-e70b-45f9-85d4-2e2bbb1f3441_4_760x506.jpg
https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/3/12/7da09069-e70b-45f9-85d4-2e2bbb1f3441_4_760x506.jpg
https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/3/12/7da09069-e70b-45f9-85d4-2e2bbb1f3441_4_760x506.jpg
https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/3/12/7da09069-e70b-45f9-85d4-2e2bbb1f3441_4_760x506.jpg
http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/08/Afis-6-kizilay-logolu-LR%20-%20Kopya.jpg
http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/08/Afis-6-kizilay-logolu-LR%20-%20Kopya.jpg
http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/08/Afis-6-kizilay-logolu-LR%20-%20Kopya.jpg
https://tr-static.eodev.com/files/d40/dc44476de896609a1ececfafc62584de.png
https://tr-static.eodev.com/files/d40/dc44476de896609a1ececfafc62584de.png
https://tr-static.eodev.com/files/d40/dc44476de896609a1ececfafc62584de.png
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6.1.2. ETKİNLİK 9

43466792_xl 26.05.2020 13.00

https://cdnuploads.aa.com.tr/up-
loads/PhotoGallery/2019/01/08/
thumbs_b2_f51f84a12bca096a-
446cadb4c41e103a.jpg

12.04.2020 18.15

http://www.tarakli.bel.tr/images/
tarakli1_byk.jpg

12.04.2020 14.30

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELE-
DİYESİ KÜLTÜR BÖLÜMÜ AR-
ŞİVİ

6.1.3. ETKİNLİK 1 

Bu görsel, akademik materyalin 
tasarımcıları tarafından hazırlan-
mıştır.

6.1.3. ETKİNLİK 2

Bu görsel, akademik materyalin 
tasarımcıları tarafından hazırlan-
mıştır.

6.1.4. ETKİNLİK 1

Bu görsel, akademik materyalin 
tasarımcıları tarafından hazırlan-
mıştır.

6.1.4. ETKİNLİK 2

51273172 26.05.2020 23.00

Bu görsel, akademik materyalin 
tasarımcıları tarafından hazırlan-
mıştır.

6.1.4. ETKİNLİK 3

https://cdnuploads.aa.com.tr/
uploads/Contents/2019/12/16/
thumbs_b_c_4470c118634ade-
61ac496cd9b688b7a1.jpg

14.04.2020 10.30

https://cdnuploads.aa.com.tr/
uploads/Contents/2019/08/16/
t h u m b s _ b _ c _ b 1 9 6 2 4 a c e -
27096d34fa8c2491ec99a18.jpg

15.04.2020 21.00

6.1.4. ETKİNLİK 4

45485856

6.1.5. ETKİNLİK 1 15.04.2020 21.07

Bu görsel, akademik materyalin 
tasarımcıları tarafından hazırlan-
mıştır.

6.1.5. ETKİNLİK 2

36777856 27.05.2020 03.00

121750688 27.05.2020 08.30

36560834 27.05.2020 10.00

30338232 27.05.2020 11.00

38707542 27.05.2020 13.15

33367593 27.05.2020 14.30

90416652 27.05.2020 14.45

6.1.5. Soru

41756349 27.05.2020 14.36

6.1.5. ETKİNLİK 5

11685996 27.05.2020 15.00

10338215 27.05.2020 18.00

17958995 27.05.2020 19.45

KAYNAKÇA

https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/PhotoGallery/2019/01/08/thumbs_b2_f51f84a12bca096a446cadb4c41e103a.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/PhotoGallery/2019/01/08/thumbs_b2_f51f84a12bca096a446cadb4c41e103a.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/PhotoGallery/2019/01/08/thumbs_b2_f51f84a12bca096a446cadb4c41e103a.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/PhotoGallery/2019/01/08/thumbs_b2_f51f84a12bca096a446cadb4c41e103a.jpg
http://www.tarakli.bel.tr/images/tarakli1_byk.jpg
http://www.tarakli.bel.tr/images/tarakli1_byk.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/12/16/thumbs_b_c_4470c118634ade61ac496cd9b688b7a1.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/12/16/thumbs_b_c_4470c118634ade61ac496cd9b688b7a1.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/12/16/thumbs_b_c_4470c118634ade61ac496cd9b688b7a1.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/12/16/thumbs_b_c_4470c118634ade61ac496cd9b688b7a1.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/08/16/thumbs_b_c_b19624ace27096d34fa8c2491ec99a18.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/08/16/thumbs_b_c_b19624ace27096d34fa8c2491ec99a18.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/08/16/thumbs_b_c_b19624ace27096d34fa8c2491ec99a18.jpg
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/08/16/thumbs_b_c_b19624ace27096d34fa8c2491ec99a18.jpg

