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7. SINIF
BÝREY VE TOPLUM-1

Adý Soyadý:

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

Sýnýf / No:
4.

1.
Duygu, düþünce veya bilgilerin
akla gelebilecek her türlü yolla
baþkalarýna aktarýlmasýdýr.

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

Bu duruma aþaðýdakilerden hangisi örnek olarak
gösterilebilir?
B)

AZ

Öðretmenin tahtaya tanýmýný yazdýðý kavram aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

2.

Ýletiþimde;

Konuþabilmesi

C)

1. Kiþinin konuþma biçimi ve ses tonu

2. Seçtiði sözcükler ve sözcükleri kullanma becerisi
3. Yaptýðý jest ve mimikleri

durumlarýndan hangisi veya hangileri etkilidir?
A) Yalnýz 1

3.

D) 1, 2 ve 3

5
5..

Beslenebilmesi

Ýnsan, jest ve mimiklerini en iyi
kullanan, geliþmiþ refleks ve
içgüdülerinin yanýnda dili de içine
alan çok karmaþýk, öðrenilmiþ
davranýþlarla iletiþim yapan
yegâne varlýktýr.

Verilen bu bilgi ýþýðýnda aþaðýdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Ýnsanlarýn bazý davranýþlarý içgüdüseldir.
B) Ýnsaný diðer canlýlardan ayýran özellikleri vardýr.
C) Ýnsan, iletiþim özellikleri en çok geliþen canlýdýr.

Her canlý iletiþim kurar. Ancak insan iletiþim kurmakla kalmaz ayný zamanda bunu geliþtirir.
Aþaðýdakilerden hangisi verilen ifadeyi desteklemektedir?

Sevgisini ifade
edebilmesi

D)

Toplu halde
yaþayabilmesi

İZ
İN

C) 1 ve 2

B) Yalnýz 2
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D) Empati
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A) Düþünce özgürlüðü

C) Kamuoyu

..........

Ýnsanýn sahip olduðu bazý nitelikler onun kurduðu iletiþimi diðer canlýlardan farklý kýlar.

A)

B) Ýletiþim

Puan:

D) Ýnsan, geliþme sürecini tamamlamýþ bir varlýktýr.
6.

“Tatlý dil yýlaný deliðinden çýkarýr.” atasözünde altý çizili olan kelime, iletiþimde aþaðýdakilerden
hangisinin önemini vurgulamaktadýr?

A) Ýnsan yeni iletiþim yollarý arayýþý içindedir.
B) Bilimsel geliþmeler ihtiyaçlardan doðar.

A) Jest ve mimiklerin

C) Ýletiþim sürekli geliþim göstermektedir.

B) Kullanýlan üslubun

D) Ýletiþim araçlarý iletiþimi daha yaygýn hale getirmiþtir.

C) Ýyi bir dinleyici olmanýn
D) Empati kurmanýn
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Afrika'da çalýþan bir antropolog yerli kabilenin çocuklarýna bir oyun oynamayý önerir. Aðacýn altýna koyduðu meyvelere ilk ulaþanýn ödülü o meyveleri yemek olacaktýr. Onlara , "Haydi þimdi baþlayýn. Birinci olan alacak ." dediðinde o
an bütün çocuklar el ele tutuþarak koþmaya baþlarlar. Aðacýn altýna beraber varýrlar ve hep beraber meyveleri yemeye baþlarlar. Antropolog neden böyle yaptýklarýný sorduðunda þu cevabý verirler: " Biz "ubuntu" yaptýk. Eðer yarýþsaydýk, yarýþý kazanan bir kiþi olacaktý. Nasýl olur da diðerleri mutsuzken yarýþý kazanan bir kiþi ödül meyveyi yiyebilir?
Oysa ubuntu yaparak meyveleri hepimiz yedik." Sonra antropoloða ubuntunun anlamýný açýklarlar:
Ubuntu: " Ben, biz olduðumuz zaman "ben"imdir.
Verilen metinde;
I. Yazýlý iletiþim
II. Sözlü iletiþim

AZ

III. Sözsüz iletiþim
iletiþim türlerinden hangisi ya da hangilerine yer verilmemiþtir?

B) I ve II
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A) Yalnýz I
C) I ve III

8.

Ýletiþimle ilgili bu görselden yola çýkarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlabilir?

İZ
İN

A) Olaylarý sadece kendi bakýþ açýmýzla deðerlendirmemeliyiz.
B) Doðrular sabittir, hiçbir zaman deðiþmez.
C) Olaylara farklý açýlardan bakmak iletiþimde çatýþmayý artýrýr.
D) Her zaman için kendi doðrularýmýzda ýsrar etmeliyiz.
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D) II ve III

