Etkileşimli Eğitim
2.Ünite Hak, Özgürlük ve Sorumluluk
1. ” Bizim isteyebileceğimiz, yeri geldiğinde kullanabileceğimiz durumlardır.” İfadesi
8. Aşağıdaki hakla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hak ve özgürlükler sadece bize ait değildir. Herkesin hak ve özgürlüğü vardır.
A) Görev
B) Sorumluk C) Ahlak
D) Hak
B) Toplumda yaşamanın en önemli kuralı ise karşılıklı birbirine saygı göstermektir.
2. “Hak, bir şeyi yapma yetkisidir. Bu yetki yasalarla düzenlenmiştir. Ancak kimi
C) Başkalarının haklarına saygılı olmaktan çok öncelikle kendi haklarımıza sahip
haklar yasalarla değil görgü ve ahlak kuralları ile düzenlenir.” Aşağıdakilerden
çıkmalıyız.
hangisi yasalarla düzenlenen bir hak değildir?
D) İnsanlar başkalarının haklarını kendi hakları gibi korumalıdır.
A) Eğitim
B) Çalışma
C) Saygı
D) Seyahat
9. “Hastanede yüksek sesle konuşulmaz ve hasta ziyaretleri belirli saatlerde
3. “Bir otobüs sırasında arkadaki kişinin otobüse öndekilerden önce binmeye hakkı
yapılır.” Bu kuralın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
yoktur. Bu davranış toplumun üyeleri tarafından ayıplanır ve hoş karşılanmaz.” Bu
A) Orada yatan hastaların hak ve özgürlüklerini korumak için.
davranış aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
B) Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için,
A) Yasal haklarımız
B) Görgü ve ahlak kuralı
C) Hasta olmayanların hastaneye gelmesini engellemek için.
C) Özgürlük
D) Yaşama hakkı
D) Kurallara uymayanları cezalandırmak için.
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
10. Aşağıdaki hakla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir kişinin hakkı bir diğer kişiye hiç bir sorumluluk yüklemez.
A) Hak ve özgürlüklerin gelişmesi, insanların aynı zamanda sorumluluklarını
B) Toplum yaşamının karşılıklı hak ve özgürlüklere saygı içinde olacağı
yerine getirmeleri ile ilgilidir.
unutulmamalıdır.
B) Kimi haklar yasalarla değil görgü ve ahlak kuralları ile düzenlenir.
C) İnsanlar kendi hak ve özgürlüklerinin ne olduğunu bilmeli ve bunları korumalıdır.
C) Hak ve özgürlüklerimiz özellikle toplu yaşanılan yerlerde bize sınırsız haklar
D) Eğer kişinin hak ve hürriyetine bir zarar gelirse yasal yollara başvurmalıdır.
verir.
5. “Bir kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini
D) Haklar, özgürlükler ve sorumluklar arasında çok yakın bir ilişki vardır.
yapabilmesidir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özgürlük
B) Hak
C) Sorumluluk
D) Adalet
A) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B) Hak ve özgürlük sadece bizim için vardır.
A) Özgürlük ile haklar arasında yakın bir ilişki vardır.
C) Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
B) Özgürlüklerimizi kullanırken başkalarına karşı sorumluluklarımız olduğunu
D) Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
unutmamalıyız.
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
C) Haklarımızı kullanırken başkalarının özgürlüğünü kısıtlayabiliriz.
A) Kişilerin adaletsizliği yalnızca kendilerini ilgilendirir.
D) Başka insanların hak ve özgürlüklerine karşı saygılı olmalıyız.
B) Çocuk haklarına göre çocuklar asker olabilir.
7. Aşağıdaki hakla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
C) Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.
A) Toplumsal yaşama ilişkin kararlarımızda diğer insanların da özgürlükleri
D)
İstediğimiz müziği dinleyebilmek bir özgürlük göstergesi değildir.
olduğunu unutmayarak sorumlu davranmak gerekir
13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B) Sorumluluk, bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesidir.
A) Başkalarının davranışlarına anlayış gösteren duyguya hoşgörü denir.
C) Hak ve özgürlüklerimiz özellikle toplu yaşanılan yerlerde bize sınırsız haklar
B) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız.
vermez.
D) Hak ve özgürlüklerin kullanımı kurallarla sınırlandırılmış olması doğru değildir.
C) Temel haklar başkasına devredilebilir.
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D) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır.
14.Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?
A) Uzlaşıcı olmak
B) Yasalara uymak
C) Hoşgörülü olmak
D) Ayrımcı olmak
15. Okul zamanı gelen bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
A)Çalışma hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Eğitim hakkı
D) Yaşama hakkı
16. “İnsanın kendisine ve çevresine karşı yerine getirmesi gereken görevlerdir.”
İfadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hak
B) Sorumluk C) Ahlak
D) Özgürlük
17.” Bizim isteyebileceğimiz, yeri geldiğinde kullanabileceğimiz durumlardır.” İfadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk duygusu, insan olmanın ve toplum içinde yaşamanın bir gereğidir.
B) İnsanların önce kendisine olmak üzere, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı
sorumlulukları vardır.
C) Sorumluluk bilinci eğitimle kazandırılır. Bu eğitim ailede başlar, okulda devam
eder.
D) İnsan kendisine zarar getirecek iş ve alışkanlıklardan uzak durması
sorumlulukları içerisinde yer almaz.
18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ödev yapmak kendimize karşı sorumluluklarımızdandır.
B) Haklarımızı kullanmak topluma karşı sorumluluklarımızdandır.
C) Çevreyi korumak doğaya karşı sorumluluklarımızdandır.
D) Zamanında eve gelmek ailemize karşı sorumluluklarımızdandır.
19. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdandır?
A) Kendimize zarar verecek işlerden ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
B) Birbirimizi sevmeli ve karşılıklı haklarımıza saygı duymalıyız.
C) Yardımlaşmalıyız. Muhtaçlara yardım etmeliyiz.
D) Kamu mallarını korumalıyız.
20. Aşağıdakilerden hangisi doğaya karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A) Ağaçlara ve hayvanlara zarar vermemeliyiz.
B) Çevremizi temiz tutmalı ve korumalıyız.
C) Kamu mallarını korumalıyız.
D) Doğa, insanlara üzerinde yaşamaları, yemeleri, içmeleri için bir armağandır.
21. Aşağıdakilerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan değildir?

A) Eve zamanında gelmeliyiz.
B) Odamızı temiz tutmalıyız.
C) Ev işlerine yardımcı olmalıyız.
D) Kanunlara ve kurallara uymalıyız.
22. Aşağıdakilerden hangisi hem kendimize ve hem de içinde yaşadığımız topluma
karşı bir sorumluluğumuzdur?
A) Trafik kurallarına uymak.
B) Ödevlerimizi zamanında yapmak.
C) Ailemizde üzerimize düşen görevleri yerine getirmek.
D) Kendimize zarar verecek davranışlardan kaçınmak.
23. Aşağıdaki hakla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hak ve özgürlükler sadece bize ait değildir. Herkesin hak ve özgürlüğü vardır.
B) Toplumda yaşamanın en önemli kuralı ise karşılıklı birbirine saygı göstermektir.
C) Başkalarının haklarına saygılı olmaktan çok öncelikle kendi haklarımıza sahip
çıkmalıyız.
D) İnsanlar başkalarının haklarını kendi hakları gibi korumalıdır.
24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan yetişkin olsun, çocuk olsun tıpkı kendisine olduğu gibi ailesine
karşı da sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.
B) Aile içinde iş birliği, yardımlaşma, sevgi, saygı gibi değerleri korumak ve bunlara
uygun davranmak sorumluluklarımızdan değildir.
C) Toplumda insanlara saygılı olmak, insanların hak ve özgürlüklerine duyarlı
olmak, iş ve görevlerimizi eksiksiz ve zamanında yapmak, haksızlığa uğrayan
insanlara destek olmak, diğer insanlarla dayanışma içinde olmak gibi
sorumluluklarımız vardır.
D) İnsan olmanın en önemli niteliklerinden biri bencil davranmayıp ortak yaşam
alanlarının bizlere emanet olduğu bilinci ve sorumluluğu ile davranmaktır.
25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortak miras ürünleri tek bir millete değil bütün dünya uluslarına aittir.
B) İnsan olmak aynı zamanda kendisine diğer insanlardan kalan “insanlığın ortak
mirası” na karşı da duyarlı olmayı gerektirir.
C) İnsanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda
UNESCO tarafından çalışmalar yapıldığı için bizim sorumluğumuz yoktur.
D) İnsan olmak aynı zamanda çevremizdeki tüm canlılara karşı sorumluluk sahibi
olmayı gerektirir.
26. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir.
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B) Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
C) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
D) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.
27. Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden savaştı?
A) Para için
B) Dinlenmek için
C) Özgürlük hakkı için
D) Haberleşme Hakkı için
28. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
B) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
C) İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır.
D) İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır.
29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.
B) UNİCEF çocuklara yardım eden bir kuruluştur.
C) Çocuklar eğitim almada özgürdür, isterse alır istemezse almaz.
D) Türkiye uluslararası çocuk haklarını imzalamıştır.
30. Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
A) Seçme seçilme hakkı
C) Eğitim hakkı

B)Yaşama Hakkı
D) Özel hayatın gizliliği

31. “Canı yanmak sadece düştüğümüzde dizimizin acıması gibi fiziksel bir acı
duymak anlamına gelmez, aynı zamanda bir insanın gördüğü zarar nedeniyle çok
derin ……… duyması anlamına gelir.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) üzüntü
B) sevinç
C) korku
D) öfke
32. “İnsanın hak ve özgürlüklerinin elinden alınması ya da ihlal edilmesi canını
yakar. Hak ve özgürlükler kimi zaman diğer insanlar ya da gruplar, kimi zaman
da devlet tarafından kısıtlanabilir veya ihlal edilebilir. Hak ve özgürlüklerin ihlali
nedeniyle insanların canı yandıkça aralarındaki sevgi, saygı, güven ve iş birliği
azalır.” Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülebilir?
A) Toplumsal barış güçlenir.
B) Birlikte yaşama düşüncesi zarar görür.
C) Sevgi, saygı ve hoşgörü gelişir.
D) Birlik ve beraberliğimiz güçlenir.
33. “Bir insanın canını yakmak her zaman fiziksel müdahale ile değil kimi zaman
sözle de olabilir. Hatta bir kişinin görüş, düşünce ya da hislerini önemsememek de
o kişinin canını yakabilir.” Bu durumu önlemek için aşağıdakilerden hangisini
yapmalıyız?

A) Canımızı yakan olaylara duyarsız davranmalıyız.
B) Bizim gibi düşünmeyen, özellikle azınlıkta kalmış insanlardan uzak durmalıyız.
C) Bizden farklı düşünen kişiyi önemsememeliyiz.
D) Bizden farklı olan, farklı düşünen insanların da görüş ve düşüncelerine karşı
duyarlı olmamız gerekir.
34. “Sorunsuz bir yaşam yoktur. Yaşamdaki sorunların bir kısmı da kendimiz veya
çevremizdeki kişilerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ya da kısıtlanması ile ilgili
olabilir. Sorun ister kendimizin ister başkasının olsun aktif birer yurttaş olarak
çözümü için sorumluluk üstlenmemiz gerekir.” Karşılaştığımız sorunların çözümünde
aşağıdakilerden hangisini tercih etmeliyiz?
A) Kuvvet kullanmalıyız.
B) Görmezden gelmeliyiz.
C) Barış ve uzlaşı ile çözmeliyiz.
D) Duyarsız davranıp kendiliğinden
çözülmesini beklemeliyiz.
35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Demokratik bir toplumda sorunlar uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde
çözülmelidir.
B) Sorunları demokratik yollarla çözebilmek için sorunların çözümünde
kullanılabilecek yolları bilmek gerekir.
C) Sorun çözmek insanlarla tartışmak ya da kavga etmek yoluyla onları
durdurmak anlamına gelmez.
D) Her gördüğümüz sorunu kendimiz çözmeye çalışarak toplumda barış ve huzurun
sağlanmasına destek sağlamış oluruz.
36. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?
A) Kavga etme
B) Beslenme
C) Giyinme
D) Eğitim alma
37. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?
A) Adalet
B) Paylaşma
C)Yardımlaşma
D) Kıskançlık
38. Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını
ihlal etmiştir?
A) Yaşam hakkı
B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
C) Konut dokunulmazlığı hakkı
D) Mülkiyet hakkı
39. İnsan; akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur.
Çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme, vicdan ise hissetme yeteneğini vermiştir. Bu
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nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur.
Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar?
A) Başkaları ile alay etmek.
B) Çevresini temiz tutmak.
C) Yalancı şahitlik etmek.
D) Hasta ziyaretlerine gitmemek.
40. İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve
insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biri
değildir?
A) Eve zamanında gelmek
B) Odamızı temiz tutmak
C) Okul koridorlarında koşmamak
D) Ev işlerine yardımcı olmak
41. Aşağıdaki sorun çözme yöntemlerinden hangisi yanlıştır?
A) aldığımız bir üründe kusur çıkmış ve satıcı ile uzlaşamamışsak sorunu dilekçe ile
Tüketici Hakem Heyetine başvurarak çözebiliriz.
B) okul, hastane, çocuk bakım kuruluşları, valilik, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve
belediye gibi idarelerle yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak Kamu Denetçiliği
Kurumuna (Ombudsmanlık) başvuruda bulunabilirsiniz.
C) Çevremizde eğitim hakkı ihlal edilmiş bir öğrenci var ise savcılıklara ihbarda
bulunabiliriz.
D) Bir kişinin başka bir kişinin yaşam hakkını ihlal ettiğini gördüğümüzde bunu en
yakın sağlık birimine bildirebiliriz.
42. “Demokratik toplumlarda tüm insanlar temel hak ve özgürlüklerini sorunsuz bir
şekilde kullanırlar. İnsanlar birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı
gösterdiklerinde, birbirlerini hoş gördüklerinde ve iş birliği içinde olduklarında bir
arada ve daha mutlu yaşayabilirler.” Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmıştır?
A) Demokrasi
B) Hak ve özgürlüklere saygı
C) İşbirliği ve dayanışma
D) Birlik ve beraberlik
43. “İnsan haklarının tüm dünyada yaygınlaşması daha fazla hak ve özgürlük
talebini beraberinde getirmiştir. İnsanlar artık çok daha fazla hak ve özgürlük
talep etmekte, toplumun diğer üyelerinden hak ve özgürlüklerine saygı duymalarını
beklemektedirler.” Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Birlikte yaşamak karşılıklı saygı gerektirdiğine.
B) Sorumlu bir yurttaş olmaya.
C) Bir arada ve daha mutlu yaşayabilmeye.

D) Daha fazla hak ve özgürlük talebinde bulunmaya.
44. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumda farklı insan ya da gruplar olacaktır.
B) Farklı insanların hak ve özgürlük taleplerini yok sayma gerekir.
C) İnsanların hak ve özgürlüklerine değer veriyor ve insanları gelişmeleri için
destekliyorsak bu onlara değer verdiğimiz, onları önemsediğimiz anlamına gelir.
D) Toplumsal yaşam iş birliği ve iş bölümünü gerektirir.
45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hak, özgürlük ve sorumlulukların toplumda etkili kullanılması yurt ve millet
sevgisini de güçlendirir.
B) Toplum içerisinde başkalarının hak ve özgürlüğüne zarar vermemek için kendi
hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeliyiz.
C) Hak ve özgürlüklerin birlikte yaşam içinde kullanılmasını kurallar düzenler.
D) Kurallara uymak toplumsal bir düzenin oluşmasını sağlayarak birlikte yaşama
katkı sağlar.
46. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul 4. sınıfa giden bir öğrencinin evde alabileceği
sorumluluklardan biri değildir?
A)Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak.
B)Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.
C) Evin alışverişini yapmak.
D) Her sabah yatağını düzeltmek.
47. Hak deyince aklınıza ne geliyor?
A) Bir şeyi yapma yetkisi
B) İsteğine göre hareket etme yetkisi
C) Zamanımızı en güzel şekilde geçirme yetkisi
D) Sorumluluk sahibi olma yetkisi
48. Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmeye ne denir?
A) Sorumluluk B) Özgürlük
C) Hak
D) Yetki
49. İnsanın doğasında olan kişiler arasında yakınlık hissi uyandıran duygu
hangisidir?
A) Sevgi
B) Şiddet
C) Hoşgörü
D) Sorun
50. Başkalarının davranışlarına anlayış gösteren duygu hangisidir?
A) Sevgi
B) Saygı
C) Hoşgörü
D) Sorun
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