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6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
1. DÖNEM 2. DEĞERLENDİRME

Adı     :
Soyadı:

1) Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etki-
ler?

       A) İletişimdeki hataları azaltır.
       B) İnsanları birbirinden uzaklaştırır.
       C) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir.
       D) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar.

2) Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve da-
yanışmanın sonuçlarından biri değildir?

       A) Birlik ve beraberlik duyguları artar.
       B) Toplumsal huzur ve mutluluk artar.
       C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık artar.
       D) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir.

3) Kültürel ögelerimizden biri de düğünlerimizdir. Toplu-
mun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekle-
şen düğünlerde türküler söylenir, yemekler verilir ve 
evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 A) Düğünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır.

 B) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde kutlanır.
 C) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe 

sahiptir.
  D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli 

göstergelerinden biridir.

4) Aldığı telefonun  bozuk olduğunu fark eden Şevval  
Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisi ile de-
ğiştirmiştir.

        Şevval Hanımın bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

       A) Sorunu görmezden gelmiştir.              
       B) Sorumluluklarını yerine getirmemiştir.
       C) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır.               
        D) Sorunun çözümünde yanlış bir yöntem uygulamıştır.

5) Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğu-
muz rollerden biridir?

       A) Kardeş                       B) Evlat
       C) Öğretmen                  D) Torun

6) Kültürümüzün unsurlarından birisi de akrabaları, has-
taları, büyükleri ziyaret etmektir.

 Bu ziyaretlerin faydası olarak hangisi gösterile-
mez?

 A) Birlik beraberlik artar.
        B) Ön yargılar artar.
 C) Sevinçler paylaşılır.

 D) Sevgi saygı bağı güçlenir.

7) 
Meslek/Rol Görev/Sorum-

luluk
Toplumsal 
Beklentiler

Öğretmen Eğitim-öğre-
tim

Örnek insan 
olmak

... ? ... Sağlık hizmeti 
sunmak

İlgili ve an-
layışlı olmak

 Tabloda soru işareti ile boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi yazılmalıdır?

 A) Şoför   B) Polis
 C) Doktor   D) Çiftçi

8) Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
duygularının kuvvetli olması öncelikle aşağıdaki-
lerden hangisinin göstergesidir?

 A) Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının
 B) Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun
 C) Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun        
 D) Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun

9) Orta Asya'dan çeşitli nedenlerle göç etmek zorun-
da kalan Türklerin bu göç hareketini kolaylaştıran 
sebepler arasında;

I. Kök Türk alfabesini kullanmaları
II. Eşyalarının taşınabilir hafif eşyalar olması
III. Atı evcilleştirip günlük yaşamda kullanmaları

 gibi özelliklerinden hangisi ya da hangileri gösteri-
lebilir?
A) Yalnız III   B) I ve II
C) I ve III   D) II ve III

10) Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Çin esare-
tine girmek istemeyen Hunların bir kısmı batıya doğru 
göç etti.

 Hunların bu davranışı, aşağıdakilerden hangisine 
önem verdiklerini kanıtlar?

 A)  Bağımsızlığa         B)  Milli egemenliğe
 C)  Sanatsal faaliyetlere D)  İnsan haklarına

11) İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir 
malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) Dinî inançlarının etkisi
 B) Göçebe yaşam sürmeleri  
 C) Ordu millet olarak tanınmaları
 D) Kurultay'ın danışma meclisi şeklinde çalışması
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12) Uygurların yerleşik yaşama geçmeleri, diğer Türk 
devletlerinden farklı olarak;

 I. Askeri
 II. Tarım
 III. Mimari
 alanlarından hangilerinde ilerlemelerini sağlamış-

tır?
 A) I ve II               B) I ve III
 C) II ve III        D) I, II ve III

13) Aşağıda Anadolu’nun Türkleşme sürecinde etkili olan 
savaşlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

 I. Anadolu için yapılan ilk Türk-Bizans savaşıdır.
 II. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaştır.
 III.  Anadolu’yu kesin olarak Türk yurdu haline getiren 

savaştır.
 Verilen bilgilerin, ait oldukları savaşlarla eşleştiril-

mesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

   I II III  
 A) Pasinler   Miryokefalon  Malazgirt
 B) Miryokefalon Malazgirt  Pasinler
 C) Pasinler   Malazgirt  Miryokefalon
 D) Malazgirt   Pasinler   Miryokefalon

14) Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarının aşağı-
daki faaliyetlerinden hangisi Anadolu’da ticareti 
geliştirmeye yönelik değildir?

 A) Şehirlerde çok sayıda cami, medrese ve türbe inşa 
ettirmeleri

 B) Antalya, Alanya, Sinop gibi liman kentlerini ele 
geçirmeleri

 C) Konya, Kayseri, Malatya gibi şehirler arasına ker-
vansaray yaptırmaları

 D) Yabancı tüccarlara gümrüklerde indirim yapmaları

15) Aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu için söylene-
mez?

 A) Çin'den başlayan bir ticaret yoludur.
 B) Kültürel etkileşime neden olmuştur
 C) Devletler arası ilişkileri etkilemiştir.

       D) Sadece ipek taşınmıştır.

16)  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nin ticarete önem verdiklerinin göstergesidir?

 A) Medresler yapılması
       B) Kervansaraylar yapılması

 C) Moğollarla mücadele edilmesi
  D) Haçlılarla mücadele edilmesi

17) 
İslam dünyasını 

dış saldırılara karşı 
korudular.

İslamiyet'i dünyanın 
çeşitli yerlerine yaydılar.

İslam kültür ve medeni-
yetinin gelişmesine 
katkıda bulundular.

Dağınık halde bulu-
nan İslam dünyasın-
da birliği sağladılar.

 Tarih sohbeti yapan öğrenciler, aşağıdakilerden 
hangisi hakkında bilgi vermişlerdir?

 A)  Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini kolaylaştıran 
faktörler

 B) İslamiyet'in Türkler arasında yayılması
 C) Türklerin İslamiyet'e hizmetleri
 D) Türklerin İslamiyet'le tanışması

18) 
• Ticaret yolları üzerindeki konak yerleridir.
• Sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerek-

tiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları 
kurumdur.

• Orta ve yükseköğretimin yapıldığı eğitim 
kurumlarının genel adıdır.

 Yukarıdaki bilgiler, Türkiye Selçuklu Devleti döne-
minde var olan kurumlarla eşleştirildiğinde hangi-
si açıkta kalır?

 A) Kümbet   B) Darüşşifa
 C) Kervansaray  D) Medrese

19) Ekvatordan kutuplara gittikçe paralellerin boyları kısalır.
 Bu durumun temel nedeni hangisidir?
 A) Dünyanın yuvarlak şekle sahip olması
 B) Karaların daha az yer kaplaması
 C) Güneş ışınlarının geliş açısı
 D) Kuzey Yarım Küre’nin daha sıcak olması

20) Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri 
arasında  yer almaz?

 A) Enine çizgilerdir.
 B) Başlangıç paraleli Greenwichtir.
 C) Ardışık iki paralel arası mesafe 111 km. dir.

 D) 90 güneyde 90 kuzeyde toplam 180 tanedir.


