Konu Testleri
1. Bir grubun içinde yer almak demek;..............................................
Bu cümleyi tamamlamak için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) sorumlulukları başkasına bırakmaktır.
B) belirli sorumluluklar üstlenmektir.
C) başkalarıyla iş birliğinden kaçınmaktır.
D) o gruba uygun olmayan roller üstlenmektir.
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C) Oyun arkadaşlığı
D) İzci liderliği

2. Kütüphanede, yüksek sesle kitap okuyan birine kütüphane görevlisi “Buradaki
rolüne uygun davranmıyorsun.” dedi.
Kütüphane görevlisi, bu kişiye ne anlatmak istemiş olabilir?
A) Yüksek sesle okuma haklarının olduğunu
B) Rollerin zamanla değişebileceğini
C) Kütüphanenin herkesin kullanımına açık olduğunu
D) Okuyucuların hak ve sorumluluklarının bulunduğunu
3. Okulda, evdeki gibi hareket eden bir çocuk için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) İçinde bulunduğu grup ve kurumları karıştırmaktadır.
B) Rollerinin gerektirdiği şekilde davranmaktadır.
C) Her yerde başına buyruk davranmaktır.
D) Okul ve evdeki kuralların aynı olduğunu düşünmektedir.
4. Seçeneklerde roller ve grupların eşleştirmesi verilmiştir. Eşleştirmenin yanlış
olduğu seçenek hangisidir?
A) Sınıf başkanı - Sınıf arkadaşları
B) Oyuncu - Okul takımı
C) İzci - İzci kulübü
D) Kardeş - Oyun grubu
5. “İzci kulübü üyeleri olarak hafta sonu izci kampına katıldık. Neredeyse
sınıfımdaki tüm arkadaşlarım buradaydı. Sınıf başkanı arkadaşımız, burada da izci
lideri olmuştu.”
Aşağıdakilerden hangisi metinde değinilen rollerden değildir?
A) Kulüp üyeliği
B) Sınıf arkadaşlığı

6. Seçeneklerde rollere ilişkin bazı yargılar verilmiştir. Bu yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Kurumlardaki roller gruplardakilerden önemlidir.
B) Değişik tür gruplarda farklı roller vardır.
C) Roller insanlara bazı hak ve sorumluluklar yükler.
D) Rolünün gereğini yerine getirmek sorumluluk örneğidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk için hem hak hem de sorumluluktur?
A) Ailesinden maddi destek alması
B) Okula düzenli olarak devam etmesi
C) Ailesinin iznini alarak dernek kurması
D) Sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur?
A) Alış-veriş yapanlar
B) Caddede yürüyen insanlar
C) Parkta oturanlar
D) Sınıftaki öğrenciler
9. Aşağıdakilerden hangisi içinde yer aldığımız gruplardan biri değildir?
A) aile
B) milli takım
C) sınıf
D) toplum
10. Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bu haklardan biri olamaz?
A) Okul kütüphanesinden yararlanmak
B) Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak
C) Okula istediği zaman gelmek
D) Okul bahçesinden yaralanmak
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11. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir?
A)
Aile
B)
Çocuk
C)
Birey
D)
Öğrenci

16. Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?
A)
Grup
B)
Kurum
C)
Rol
D)
Aile

12. Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliği
taşımaktadır?
A)
Satranç kulübü
B)
Futbol takımı
C)
Aile
D)
Sınıf

17. Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir?
A)
Sınıf
B)
Öğrenci
C)
Grup
D)
Kurum

14. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan
değildir?
A)
Arkadaş grubu
B)
Oyun grubu
C)
Meslek grubu
D)
Sınıf grubu

15. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?
A)
Basketbol oynamak
B)
Ders çalışmak
C)
Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
D)
İzcilik kulübü oluşturmak
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13. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?
A)
Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev
B)
Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar
C)
Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı
D)
Bir kimsenin davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslar arası bir kuruluştur?
A)
Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu
B)
Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu
C)
Çocuk hastaneleri
D)
Yetiştirme yurtları
19. Bir grup ya da kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?
A)
Başkanlık
B)
Başkan yardımcılığı
C)
Öğretmenlik
D)
Okul
20. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan Çocuk Hakları Sözleşmesi
ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A)
Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini
B)
Çocukların her istediklerini yapabilecekleri
C)
Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu
D)
Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini
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