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1. -İnsanlar, çalışma ve eğitim gibi nedenlerle 

başka ülkelere ……  edebilirler. – cümlesinde boş 

bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

A) göç 

B) ziyaret 

C) seyahat 

 

2. -……. gibi zorunlu nedenlerle de insanlar başka 

ülkelere gidebilirler. - cümlesinde boş bırakılan 

yere hangisi yazılmalıdır? 

A) Ticaret 

B) Savaş 

C) Turizm 

 

3. – Bu insanlar ister zorunlu, ister isteğe bağlı 

nedenlerle göç etsinler, ……… bir ülkede 

yaşamak zorunda kalırlar. - cümlesinde boş 

bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

A) kendine ait 

B) yeni kurulan 

C) yabancı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı bir göç 

nedeni değildir? 

A) Eğitim 

B) Savaş 

C) Çalışma 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu göçe neden 

olmaz? 

A) Turizm 

B) Savaş 

C) Doğal afetler  
 

6. - Göç ettikleri ülkenin dilini, alışkanlıklarını 

bilmedikleri için …… çekerler. - cümlesinde boş 

bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

A) mutluluk 

B) sıkıntı 

C) ceza 
 

7. Yabancı ülkelerden ülkemize göç etmiş 

insanlara nasıl davranmalıyız? 

A) Uzak durup dışlamalıyız. 

B) İlgilenmemeliyiz. 

C) Yardımcı olmalıyız, adaletli davranmalıyız. 

 

8. Ülkemize yabancı ülkelerden göç eden 

insanlara davranışlarımızdan hangisi doğru olmaz? 

A) Ülkemize alışmaları için destek vermeliyiz.  

B) Bizim gelenek ve göreneklerimize uymalarını 

sağlamalıyız. 

C) Onların alışkanlıklarına, yaşantılarına saygı 

duymalıyız. 

 

9. Savaşlar yüzünden ülkelerini terk etmek 

zorunda kalan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar neden 

ülkemize gelirler? 

A) Güven içinde yaşamak için. 

B) Ülkesindeki savaşı bitirmek için. 

C) Ülkemizi de savaşa sokmak için. 

 

10. Arkadaşlarımız farklı ülkelerden 

geldikleri için yabancı diller konuşurlar. Bu 

durumda onlara nasıl davranmalıyız? 

A) Türkçe konuşmaları için zorlamalıyız. 

B) Türkçeyi öğrenmeleri için yardımcı olabiliriz. 

C) Onların bildiği dili öğrenmeliyiz. 

 

11. Başka ülkelerden zorunlu nedenlerle ülkemize 

gelen insanlara aşağıdakilerden hangisini yapmak 

doğru olmaz? 

A) Evlerimizdeki fazla eşyalarımızı onlarla 

paylaşabiliriz.  

B) Okulumuzda veya mahallemizde büyüklerimizin 

yardımıyla ev eşyaları toplayıp ihtiyacı olanlara 

dağıtabiliriz 

C) Bize olmayan eski eşyalarımızı onlara 

verebiliriz? 

 

12. Başka ülkelerden zorunlu nedenlerle ülkemize 

gelen insanlara aşağıdakilerden hangisini yapmak 

doğru olmaz? 

A) Arkadaşlarımızın kıyafet, kitap, kırtasiye gibi 

ihtiyaçlarını karşılamak için yardım projeleri 

yapabiliriz. 

B) Bizimle oynamaları için onları zorlayabiliriz. 

C) Ülkemize gelen arkadaşlarımıza ev 

kurmalarında yardımcı olabiliriz. 
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