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6. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 3

http://diyarbakirodm.meb.gov.tr

2.

3.

4.Türkiye’nin özel konumu dikkate alındığında,
I.   Türkiye, 36-42 kuzey paralellerinde yer almaktadır.

II.  Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yakın bir alandadır.

III. Kuzeyi ile güneyi arasında 666 km uzaklık vardır.

IV. İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na sahip bir ülkedir.

hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
A) I ve II                           

B) II ve IV                         

C) I, II ve III                        

D) II, III ve IV   

Dünya üzerindeki herhangi bir yerin Ekvator’a ve Baş-
langıç Meridyeni’ne göre olan konumuna matematik 
(mutlak) konum denir. Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri 
ve matematiksel konumunun sonuçları bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin mate-
matik konumunun sonuçları arasında gösterilemez?
A) Ekvator’a en yakın ilimizin Hatay olması

B) Haziran ayında en uzun gündüzün yaşanması

C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

D) Kuzeye gidildikçe sıcaklığın genellikle azalması

Ülkemiz 1132 metre ortalama yükseltisi ile çevresine 
göre oldukça yüksek bir ülkedir. Ayrıca ülkemizde yük-
selti batıdan doğuya doğru giderek artmaktadır.

Buna göre ülkemizin batısından doğusuna doğru 
yolculuk yapan biri, aşağıdaki cümlelerden han-
gisini söylerse yükselti artışının sonuçları ile ilgili 
yanlış bir ifade kurmuş olur?
A) Doğuya gidildikçe, karlı gün sayısı arttı.

B) Doğuya gidildikçe, tarım ürünleri geç olgunlaştı.

C) Doğuya gidildikçe, ulaşım zorlaştı.

D) Doğuya gidildikçe, madencilik faaliyetleri arttı.

Türkiye'de yüksek oranda bulunması sebebiyle son dö-
nemlerde en merak edilen madenler arasında geliyor. 
Özellikle geleceğin enerji kaynaklarından biri olarak da 
bilinmesi sebebiyle ilgi görmektedir. Balıkesir, Eskişe-
hir, Kütahya ve Bursa’da rezervi bulunmaktadır. Birçok 
alanda kullanılan maden en sık otomobil sektöründe, 
inşaat sektöründe, bilgisayar sistemlerinde ve askeriye- 
de kullanılmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre 
yapımı ve roket yakıtı gibi çok geniş kullanım alanları 
vardır. Endüstride çeliği sertleştirmek amaçlı yaygın 
olarak da kullanılmaktadır.

Bu parçada açıklaması verilen maden aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Taş kömürü

B) Bakır

C) Bor minerali

D) Boksit
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5. 6.
Kıtalar Yükselti

Denizler Paralel

Bu tablonun coğrafi konum elemanlarından olu-
şabilmesi için aşağıdaki şekillerden hangisinin 
oluşturulması gerekir?

A)     Kıtalar

   Denizler

B)        
      Kıtalar      Yükselti

     Denizler

C)
    Yükselti
    
    Paralel

      Kıtalar

D)    Yükselti
   
    Denizler

   
   Paralel

Ülkemizin nüfus haritası incelendiğinde, nüfusun den-
geli bir şekilde dağılmadını görmekteyiz. Kıyı kesimler-
deki çoğu ilde nüfus fazla iken iç kesimlerde ise nüfus 
daha seyrektir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi        
en fazladır?
A) Yer altı kaynakları

B) Yeryüzü şekilleri 

C) Bitki örtüsü

D) Ulaşım kolaylığı

7. Türkiye, Dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu 
alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde 
Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat batı ve güney 
kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde Karasal, kuzey ke-
simlerde de Karadeniz iklimi görülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun    
en önemli nedenidir?
A) Yeryüzü şekillerinin farklılık göstermesi

B) Türkiye’nin Avrupa’ya göre yüksekte yer alması

C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

D) Yıllık sıcaklık farkının fazla olması

Her iklimin sıcaklık ve yağış değerleri bölgenin bitki 
örtüsünün oluşmasında etkilidir.

Buna göre Türkiye’nin bitki örtüsü ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) Karasal ikliminin etkili olduğu yerlerde ilkbahardaki  
     yağışlarla yeşeren ve yaz kuraklığıyla sararan küçük  
     boylu otlar yetişir.

B) Karadeniz ikliminde her mevsim yağışlı olduğu için  
     geniş ormanlık alanlar yer alır.

C) Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan maki, kısa boylu  
     olması yanında  en belirgin özelliği yaz kuraklığına  
     dayanıklı olmasıdır.

D) Ormanların, her mevsim yağmura ihtiyaç duyması  
     diğer bölgelerde bitki örtüsü olarak yetişmesini       
     zorlaştırmıştır.

8.
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Haritada yer alan numaralandırılmış yerlerin coğrafi konumları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden                
hangisi yanlıştır?
A) I Numaralı Alan: Asya kıtasında, Ekvator’un kuzeyinde, başlangıç meridyeni’nin doğusunda yer almaktadır.

B) II Numaralı Alan: Hint Okyanusu’nu göstermekte olup, başlangıç meridyeni’nin doğusunda yer almaktadır.

C) III Numaralı Alan: Kuzey Amerika kıtasında, başlangıç meridyeni’nin doğusunda yer almaktadır.

D) IV Numaralı Alan: Büyük Okyanusu göstermekte olup, Ekvator’un güneyinde yer almaktadır.

Türkiye fiziki haritası inceleyen 6/B öğrencilerinin yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır? 
A) Derya: Marmara Bölgesi’nde ormanlar geniş yer kaplar.

B) Büşra: Marmara Bölgesi’nin ortalama yükseltisi azdır.

C) Cihan: Doğu Anadolu Bölgesi en dağlık bölgemizdir.

D) Adnan: Doğudan batıya doğru yükselti azalmaktadır.  

10.
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11.

Verilen nüfus tablosundan hareketle aşağıdakilerden hangisine varılabilir?
A) Çalışan nüfus oranında İstanbul ilk sırada yer almaktadır.

B) Tarım alanında çalışan nüfus Diyarbakır’da daha fazladır.

C) Nüfusu fazla olmayan şehirlerden biri de Gümüşhane’dir.

D) Turizm faaliyetleri Antalya’da daha fazla gelişmiştir.

12.

                      
Bu haritaya göre,
I.   Batıya doğru gidildikçe yükselti daha da azalmaktadır.

II.  Doğu Anadolu’da sanayi sektörü önemli bir yer tutar.

III. İç Anadolu Bölgesi tamamen ovalardan oluşmuştur. 

bilgilerinden hangilerine varılamaz? 

A) Yalnız II             B) I ve II                C) I ve III                     D) II ve III
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1.C    2. B   3. C    4. D   5. D   6. B   7. A   8. D    9. C   10. A   11.C    12. D   13. A    

13.

Bu haritaya bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır.

B) Türkiye engebeli bir yapıya sahiptir.

C) Türkiye’de dağlar doğu-batı yönünde uzanır.

D) Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır.

Türkiye Fiziki Haritası’nda ülkemizdeki yeryüzü şekilleri ile ilgili bir çok bilgi elde edebiliriz. Aşağıda Türkiye Fiziki 
Haritası verilmiştir.

YAYIN KURULU 

Merdal AKSOY  Diyarbakır Ölçme Değerlendirme Merkezi

Ali AÇIKGÖZ  Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu

Bilal BAŞCAN  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu

Cemile AKGÜNDÜZ  Mevlana Halit Ortaokulu 

Nurettin ÜRE                           Şehit Haşim Türkoğlu İmam Hatip Ortaokulu 

SEYFETTİN ÖZBEK               İnönü Ortaokulu

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu


