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6. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 1

http://diyarbakirodm.meb.gov.tr

1. Satın aldığı ürün ile ilgili bir sorun yaşayan Ahmet Bey, 
önce ürünü fişiyle beraber aldığı mağazaya götürmüş. 
Mağazadaki yetkili kişiyle görüşmüş. Ürünün inceleme-
ye gönderilmesini istemiştir. Yapılan incelemeler sonu-
cunda sorunun üretici firmadan kaynaklandığı ve ürünün 
tamir edilmesine veya yenisi ile değiştirilmesine karar 
vermiştir. Ahmet Bey, bu karar sonrası ürününü yenisi ile 
değiştirmiştir.

Bu bilgiye göre Ahmet Bey ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?
A) Bilinçli bir tüketici olarak yerli üretime önem verdiği

B) Haklarını bilen ve kullanan bir tüketici olduğu

C) Tüketici olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine  
     getirdiği

D) Yaşadığı sorunu hak ve sorumlulukları çerçevesinde  
     çözüme kavuşturduğu

2. Bir köyde tek başına yaşayan; çocuğu doğmadan önce 
kocası ölmüş hamile bir kadın, kendisine arkadaş olma-
sı açısından dağda yaralı olarak bulduğu bir gelinciği 
evinde beslemeye başlar. Gelincik kadının yanından bir 
an bile ayrılmaz. Her ne kadar evcil bir hayvan olmasa 
da, oldukça uysallaşır. Bir kaç ay sonra kadının çocu-
ğu doğar. Tek başına tüm zorluklara göğüs germek ve 
yavrusuna bakmak zorundadır. Günler geçer ve kadın 
bir gün bir kaç dakikalığına da olsa evden ayrılmak 
zorunda kalır. Gelincik ile bebek evde yalnız kalmışlar-
dır. Aradan biraz zaman geçer ve anne eve gelir. Eve 
geldiğinde gelinciği ve kanlı ağzını görür. Anne çıldır-
mışçasına gelinciğe saldırır ve onu oracıkta öldürür. 
Tam o sırada içerideki odadan bebek sesi duyulur. Anne 
odaya yönelir ve odada beşiği, beşiğin içinde bebeği ve 
bebeğin yanında parçalanmış olan yılanı görür.

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
A) İlk defa gördüğünüz bir insanın ya da karşılaştığımız  
     bir durum hakkında söz söylemekten çekinmeyelim. 

B) Ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını  
     istiyorsak toplumsal temastan kaçınmalıyız.

C) Her insanın bakış açısı birbirine benzediği için aynı  
     olaylar aynı yorumlara sebep olmaktadır. 

D) İnsanlar yeterli bilgiye sahip olmadan, anlamadan  
     olayları yorumlamaktan uzak durmalıdır.

Babasının tayini Diyarbakır’a çıkan Deniz, yeni bir 
okula başlamıştır. Teneffüslerde  sorulan sorulara 
cevap verememesi ve kimseyle konuşmamasından 
dolayı arkadaşlarının Deniz ile dalga geçtiğini gören 
İhsan, bu durum karşısında arkadaşlarına “Deniz’in 
iki ay boyunca Covid-19 tedavisi gördüğünü, kimseye 
zarar vermemek için bunu yaptığını ona yardımcı ol-
mamız ve hoşgörülü yaklaşmamız gerekiyor.” demiş-
tir. İhsan’ın bu uyarısından sonra sınıftaki öğrenciler 
Deniz ile dalga geçmemiş ve her konuda Deniz’e        
yardımcı olmaya çalışmışlardır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine                        
ulaşılabilir?
A) İhsan, arkadaşlarına karşı ön yargılıdır. 

B) Deniz’e karşı sınıftaki öğrenciler peşin hükümde  
     bulunmuşlardır.

C) İhsan’ın arkadaşlarını uyarması bireysel farklılıkla- 
      ra neden olmuştur.

D) Deniz’de, yaşadığı sorunlardan dolayı içine kapa-  
      nık bir kişilik oluşmuştur.

3.

Toplum, bireylerin bir kültür ve kimlik etrafında toplan-
masıyla oluşur. Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan 
farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, 
kendine özgü sanatı, inançları, örf ve âdetleri, anlayış 
ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve 
düşünüş tarzıdır. Kültürümüz, milletimizin her ferdini 
“biz” duygu ve düşüncesi etrafında birleştiren ögeler-
den oluşur. Kültürümüzü oluşturan din, dil, tarih, ge-
lenek ve görenekler, mimari vb. ögeler bizi birbirimize 
bağlar ve böylece daha güçlü olmamızı sağlar

Buna göre;
I.   Kültürün, insanları toplumsal ilişkilerden                 
     kopardığına,

II.  Her toplumun kendi değerleriyle varlığını                 
     sürdürdüğüne,

III. Kültürün oluşumunda farklı ögelerin etkili                
     olduğuna

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I                           

B) I ve II                                      

C) II ve III                            

D) I, II ve III

4.
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5. Her kültür ve kimlik, gökkuşağının bir rengi olarak    
hem yalnız başına hem de diğer renklerle bir bütün hâ-
linde anlamlıdır. Sonuç olarak farklılıklarımız birbirimizi 
tamamlayan zenginliklerimizdir. Bu zenginliği koruma-
nın yolu, ön yargı, kalıp yargı ve ayrımcılığa karşı çıkıp 
farklılıklara saygı göstermektir. Farklılıklarımız kırdaki 
rengârenk çiçekler gibi düşünülmeli, bir bütün hâlinde 
daha güzel olduğumuz unutulmamalıdır.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Toplumların farklı özelliklere ve değerlere sahip  
     olması bir zenginliktir.

B) İnsanların, kendi kültürlerini üstün tutmaları         
    önemsenmelidir.

C) Farklı kültürlere karşı kalıplaşmış yargılardan         
     kurtulmalıyız.

D) Eşit bir anlayışla farklı kültürleri ve kimlikleri            
     korumalıyız. 

6. Bireyin, toplumsal hayat içerisinde üstlendiği 
görev ve sorumluluklara rol denir. Birey olarak dün-
yaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller 
üstleniriz.

Örneğin; aile içinde çocuk, okulda öğrenci, futbol 
takımında kaptan rolünü üstlenebiliriz.

Buna göre sosyal roller ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?
A) Rollerimizin bir kısmına doğuştan sahip oluruz.

B) Bazı rolleri isteğimizle çalışarak elde ederiz.

C) Sosyal roller zaman içinde hep aynı kalır.  

D) Rollerimiz bulunduğumuz gruba göre değişir.

7. Kültür, kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer 
toplumlardan ayıran maddi ve manevi değerlerin tümü-
dür. Dil, tarih, inanç, gelenek, örf gibi milli kültürü oluş-
turan unsurlar, milletin birliği ve beraberliğinde önemli 
role sahiptir. Toplumu oluşturan bireyler din, dil, ırk ve 
cinsiyet olarak birbirine benzeyebileceği gibi birbirin-
den farklı özellikler de gösterebilir. Tüm bu farklılıklara 
rağmen toplumu bir arada tutan sosyal, kültürel ve tarihi 
ortak değerler ve bağlar vardır.

Sosyal, kültürel ve tarihi bağlara sahip çıkarak;
I.   Toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesine,

II.  Toplumsal hoşgörü ve dayanışmanın artmasına,

III. Toplumda inanç birliğinin sağlanmasına

hangilerinin gerçekleşmesine katkıda bulunduğu 
söylenemez? 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

8. Aşağıdaki tabloda 6/A sınıfında eğitim gören          
Yusuf’un, zaman içerisinde sahip olduğu rollere yer 
verilmiştir.

   2006     2013    2018     2020

  Doğum İlkokula 
başlama

Voleybol 
takımına 
katılma

Tema 
Vakfı’na 
katılma

   Çocuk Öğrenci
Arkadaş

  Oyuncu    Üye

Bu tabloda aşağıdaki yorumlardan hangisi        
yapılabilir?
A) Sahip olduğumuz roller zaman içerisinde değişe- 
     bilir.

B) Katıldığımız gruplarda farklı rollere sahip olma- 
     mız bize duyulan güveni temsil eder.

C) Gruplarda üzerimize düşen rolleri çok iyi bir şekil- 
     de yürütmek grubun lideri olmamızı sağlar.

D) Rollerin bir kısmı doğuştan diğer bir kısmı da   
     sonradan kazanılır.
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9.

İmece, bir köy ya da köy topluluğu içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu olarak ve el birliği içinde yapılmasıdır. Kö-
yün herhangi bir sorununun giderilmesine karar verilmişse, köydeki her ev iş gücü açığını karşılamak zorundadır.

Buna göre “imece” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yardımlaşma ve dayanışmayı artırdığı

B) İşlerin el birliği ile  kolayca yapıldığı

C) Toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiği

D) Herkesin aynı miktarda gelir elde etmesini sağladığı 

10. 6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Kültür ve Miras” ünitesi ile ilgili hazırlanan sınavda öğrenciler şu sorulara cevap 
aramıştır:

• Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti hangisidir?
• Türk tarihine ait ilk yazılı belgeler hangileridir?
• Mete Han hangi devlet zamanında hükümdarlık yapmıştır?
• Tarihte ilk yerleşik hayata geçen Türk Devleti hangisidir?

Bu sorulardan hangisinin cevabı aşağıda yoktur?
A) Köktürkler

B) Uygurlar

C) Orhun Abideleri

D) Hun Devleti
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İlk Türk devletlerinde ölen kişi adına düzenlenen cenaze törenine “yuğ” adı verilirdi. Bu törenlerde ölen kişi adına 
bir ziyafet verilirdi. Daha sonra ölen kişi atı ve değerli eşyaları ile birlikte “kurgan” adı verilen mezarlara gömülür-
dü. Mezarların yanına kişinin hayatta iken savaşlarda öldürdüğü düşman sayısı kadar “balbal” adı verilen taşlar 
dikilirdi.

Buna göre ilk Türk Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mezarların başına dikilen taşlar ölen kişinin kahramanlıklarını temsil etmektedir.

B) Ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömülmesi ölümden sonra yaşama inanmalarından kaynaklanmaktadır.

C) Türklerin yerleşik hayata geçmesi inanç ve dini törenlerinin değişmesine sebep olmuştur.

D) Ölen kişinin yanına atının ve eşyalarının gömülmesi bu hayatta savaşçı bir kişiliğe sahip olduğunu                             
     göstermektedir.

11.

12. Mete Han’ın ölümünden sonra Asya Hun İmparatorluğu, gücünü bir süre daha koruyabilmiş ancak devlet yö-
netimindeki veraset sistemi yani devletin hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilmesi ve imparatorun 
her çocuğunun tahta geçme hakkının bulunması zaman içerisinde devletin yıkılmasına sebep olmuştur. Ayrıca 
hükümdar çocuklarının Çinli prenseslerle evlenmeleri devlet içerisinde karmaşalara sebep olmuştur. Bunların 
sonucunda da devlet Doğu ve Batı Hun İmparatorluğu olmak üzere ikiye bölünmüştür. 

Buna göre Asya Hun İmparatorluğu’nun devlet yapısıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine                  
ulaşılamaz?
A) Veraset sisteminin devletin yıkılmasında önemli bir etkiye sahip olduğuna

B) Çinliler’in Asya Hun İmparatorluğunu savaşarak parçalamayı başardıklarına

C) Mete Han’ın ölümüyle devletin  kısa sürede güç kaybetmeye başladığına

D) Tahta geçmede her erkek çocuğunun hakkının olduğuna
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1.A    2.D   3.B    4.C   5.B   6.C   7.C   8.A    9.D   10.A   11.C    12.B   13.D  14.C

13. • Orta Asya Çin hakimiyeti yerine İslam hakimiyetine girdi.
• Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı.
• Türkler ve Müslümanlar arasında barış ve dostluk dönemi başladı.

Buna göre verilen ifadeler aşağıdaki olaylardan hangisiyle bağlantılıdır?
A) Talas Savaşı’nın nedenleri

B) Dört Halife Dönemi

C) Emevilerin uyguladıkları politikaların sonuçları

D) Talas Savaşı’nın sonuçları

14. İslamiyetten önce Arap toplumunun baskıcı, kadınları yok sayan, köle ticareti ve yağmalarla geçinilen bir yaşam 
tarzı vardı. İslamiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte köle ticareti kalkmış, kadın bir yük olarak görülmek yerine değer 
kazanmış, halkın kadınlar için olumsuz düşünce ve davranışları yasaklanmıştır.

Buna göre İslamiyetle birlikte aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmaya başlamıştır?
A) İnanmayan insanlara baskı uygulanmaya başlamıştır.

B) Kölelik sistemi tamamen ortadan kaldırılmıştır.

C) Sosyal eşitlik anlayışı ortaya çıkmıştır.

D) Kadınlar ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmuştur.
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