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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

6.SINIFLAR / SOSYAL BİLGİLER 
DERSİ

2.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA 
SORULARI

1. “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek.” atasözüne Türk kültüründeki hangi alışkanlık örnektir?

A) İmece   B) Sadaka taşları

C) Düğünlerde hediye verilmesi D) Komşuların birbirine yemek vermesi

2. Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılan, genelleştirilen olumlu veya olumsuz değerlendirmelere kalıp 
yargı adı verilir.

Bu tanıma göre verilen ifadelerden hangisi kalıp yargı değildir?

A) Kadınlar duygusaldır.   B) Yaramaz çocuklar zekidir.

C) Pahalı olan ürünler kalitelidir. D) Eminim ki bu sınavdan kötü not alacak.

3. Yaşamımız boyunca bizden farklı özelliklere sahip bireylerle karşılaşabiliriz. Örneğin bazı insanların 
konuştuğu dil, bizim konuştuğumuz dilden farklıdır. Bazı insanlar bizim inandığımız dinden farklı dinlere 
inanır. Bazı insanların maddi durumu bizimkinden daha iyi, bazılarınınki ise daha kötü olabilir. İnsanlar 
arasında karşılaşılabilecek bunun gibi farklılıklar doğaldır. Bu farklılıklar insan ilişkilerinde davranışların 
belirlenmesinde etken olmamalıdır. Bireyleri oldukları gibi kabullendiğimizde onlarla uyum içinde yaşa-
mamız da kolaylaşır.

Verilen sözlerden hangisi metinle aynı doğrultuda değildir?

A) Hatasız kul olmaz.

B) Her insan farklı bir dünyadır.

C) İnsan çeşit çeşit, yer damar damar.

D) Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. 

4. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Bazı roller, herhangi bir ilgi 
ve yeteneği gerektirmez. Bunları seçme imkânımız yoktur.

Aşağıda yer alan rollerden hangisi bu bilgiyle uygunluk göstermektedir?

A) Futbolcu B) Doktor C) Evlat D) Seyirci

5. İpek Yolu birçok ülkeden geçerek Avrupa’ya ulaştığı için ürünler çok pahalıya satılmıştır. Bu yüzden 
Avrupalılar ürünleri daha ucuza alabilmek için yeni ticaret yolları bulmuşlardır.

Aşağıda verilen;

I. Coğrafi Keşifler başlamıştır.

II. Baharat Yolu ticareti önem kazanmıştır.

III. İpek Yolu önemini kaybetmiştir.

ifadelerinden hangileri bu durumun sonuçlarındandır?

A) Yalnız I. B )Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
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6.        

Türklerin Orta Asya’dan göç yollarını gösteren haritadan aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Türklerin hangi yönlere göç ettiği B) Türklerin hangi bölgelere göç ettiği

C) Türklerin hangi coğrafyadan göç ettiği D) Türklerin hangi nedenlerle göç ettiği

7. Haçlı Seferlerinin;

I. Matbaa, kâğıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürüldü.

II. Türklerin İslam dünyasındaki önemi arttı.

III. Doğu-batı ticareti gelişti.

Sonuçlarından hangileri teknik alandadır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D) I, II ve III.

8. Olaylar ve savaşlar eşleştirildiği zaman hangi seçenek dışarda kalır?

I. Gazneli Devleti yıkılış, Selçuklular kuruluş sürecine girmiştir.

II. Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinlik kazanmıştır.

III. Selçukluların Bizans ile yaptığı ilk büyük savaştır.

A) Pasinler B) Kösedağ C) Dandanakan D) Miryokefalon
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9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumu ile ilgilidir?

A) Orta kuşakta yer alması  

B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

C) Başlangıç paralelinin kuzeyinde yer alması

D) En batısından 260 doğu meridyeninin geçmesi

10.                  

                                                                                                                   

Grafiğe göre, bu bölge ile ilgili hangi çıkarım doğrudur?

A) Yazlar kurak geçmektedir.  

B) Kışın sıcaklık sıfır derecenin altına düşmektedir.

C) Mevsimler arası sıcaklık farkı azdır. 

D) Kırsal kesimde evler genellikle kerpiçten yapılmaktadır.

11. Ilıman ve nemli iklim bölgelerinde, yer şekillerinin sade olduğu ve yer altı kaynaklarının çok olduğu yer-
lerde nüfus fazladır.

Zonguldak ve Batman’da nüfusun fazla olma nedeni bu durumlardan hangisidir?

A) Yer altı kaynakları B) Yer şekilleri C) Ilıman iklim D) Nemli iklim yapısı
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12. 

Kırmızı alanın en batı noktasından geçen meridyen hangisidir?

A) 100 batı B)100 doğu C) 400 doğu D) 400 batı

13. Ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi 
gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belge ve unvandır. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün 
hakları bu belge sahibine ait olur ve ondan başkası izinsiz kullanamaz.

Özellikleri verilen belgenin adı nedir?

A) Diploma B) Patent C) Telif  D) İzin belgesi

14. “Araştırma konumla ilgili bütün bilgileri bir araya getirerek ve dipnotlarımı da belirterek çalışmamı tamam-
ladım. Çalışmamı bitirdikten sonra ise hangi kaynaklardan yararlandığımı kaynakçada belirttim. Çalışmamı 
rapor hâline getirerek araştırmamı tamamladım.”

Bu sözleri söyleyen bir öğrenci bilimsel araştırma basamaklarından hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Metin oluşturulur. Kullanılan kaynaklar kaynakçada belirtilir.   

B) Sorunun çözümüne yönelik varsayımlarda (hipotez) bulunulur.   

C) Konuyla ilgili kitap, dergi, gazete, genel ağ vb. kaynaklardan bilgi toplanır.   

D) Kaynaklardan elde edilen notlar, konularına göre sınıflandırılır ve varsayımlara uygunluğu (hipotezler) 
test edilir.
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15. “Ne demek istediğimi anlatabilmek için şu gazete haberini incelemenizi istiyorum. Tabii bu sadece bir 
örnek. Daha başka örnekler de verebiliriz.”

Büyük Yapay Zeka Devrimi Neler Getirecek?

Yıllar içinde teknoloji hızlı bir gelişme gösterdi. Bu gelişmelerle yapay zeka hayatımızın birçok alanına girdi. 
Çoğu insan yapay zekanın kullanım alanının sadece robotlardan ibaret olduğunu zannediyor. Bu nedenle 
insanlar evinde bir robot görmeden yapay zekanın her alanda etkili olduğu günlerin geleceğini düşüne-
miyor. Oysa yapay zeka şu an bile hayatımızda. Beslenmeden barınmaya, sağlıktan tarıma, iletişimden 
ulaşıma varıncaya kadar birçok yaşam alanında yapay zeka kullanılıyor ve kullanma alanları hızla artıyor.

Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen hangi düşüncesine kanıt oluşturmak istemiştir?

A) Yapay zeka sadece robotlardan ibarettir.   

B) Yapay zekanın olduğu yerde insan ilişkileri de yapaylaşıyor.

C) Teknoloji hayatımıza giridiğinden beri sosyalleşme azaldı.

D) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki yaşamımız üzerinde çok etkili olacaktır.  

16. Napolyon, 24 Haziran 1812’de 420 bin kişilik ordusuyla çıktığı Rusya seferinde başarısız olmuştur. 50 bin 
kişiyle Fransa’ya geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu ağır yenilginin sebebi şiddetli kış şartlarıdır.

Bu yenilgide, hangi sosyal bilimler alanı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması etkili olmuştur?

A) Antropoloji B) Tarih C) Coğrafya D) Hukuk

17. Verilen bilgiler doğru ise karşısındaki daireye “D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz.

Türkiye başlangıç meridyeninin batısında yer almakta-
dır.

Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve 
yağışlıdır.

Rize'de taşkömürü çıkartılmaktadır.

Ülkemizde üç farklı iklimin görülmesi mutlak konu-
munun sonucudur.

Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür-
ken güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır.
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18. Bilgilerde boş bırakılan yerleri kutudan seçeceğeniz uygun ifadelerle doldurunuz.

• Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli 
kişilere verilmesine .................. hakkı denir.

• .................. zekâ, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara 
benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir.

• Akarsular tarafından derince yarılmamış, çevresine göre alçakta yer alan geniş düzlüklere .................. 
denir.

• ..................coğrafya, insanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler ile çevre üze-
rinde yaptığı ya da yapmakta olduğu değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

• Belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan, aralarında belirli toplumsal- ekonomik ilişkiler 
bulunan insanların tümüne ..................  denir.

patent - nüfus yoğunluğu - telif - organik - yapay - ova - plato - beşeri - nüfus

19. Bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretip kendi milletini tanımasını, böylece bireylerin millî kimlik 
bilinci kazanmasını sağlar. Ayrıca bu bilgiler sayesinde kişiler güncel olayları daha iyi tahlil edip geleceğe 
dair daha doğru tahminlerde bulunurlar.

Metinde hangi sosyal bilimin tanımı yapılmıştır? Yanıtınızı aşağıdaki kutuya yazınız.

   

20. Kutu içindeki meslekleri ilgi ve yeteneklere uygun olarak eşleştiriniz.

İletişim becerisinin yüksek olması   .................................

Soğukkanlı olmak     .................................

Çizimin iyi olması     .................................

Seslerin kusursuz duyulması    .................................

Detay odaklı çalışmaya yatkınlık ve uzun süre konsantre olabilmek .................................

mimarlık - pilotluk - bilgisayar mühendisliği - öğretmenlik - müzisyenlik


