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SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF A
1. Doktor bir anneden evde annelik yapması 

beklenirken hastanede hastalarını tedavi et-
mesi ve trafikte sürücü olarak trafik kuralları-
na uyması beklenir.
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) İnsanlar, hayatları boyunca içinde bulun-

dukları grup ve kurumlarda çeşitli roller 
üstlenirler.

B) Bir insan aynı anda birden fazla rol üstle-
nemez.

C) Bireylerin içinde bulundukları rollerle bir-
likte kendilerinden beklenen davranışlar 
da değişmektedir

D) İçinde bulunduğumuz role uygun davra-
nışlarda bulunmak ve farklı rollerin davra-
nışlarını birbirine karıştırmamak gerekir.

2. Yardımlaşma ve dayanışma, hayatımızın vaz-
geçilmez değerleridir. Hayatta bazen yalnız 
iken yapamayacağımız, üstesinden geleme-
yeceğimiz işler vardır. Böyle zamanlarda iş 
birliği yapmak, gücümüzü ve yeteneklerimi-
zi birleştirmek gerekir.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu konu 
ile ilgili değildir?
A) İmece
B) Birlik, beraberlik
C) Bireysel farklılıklar
D) Toplumsal dayanışma

3. Kültürümüz, milletimizin her ferdini “biz” 
duygu ve düşüncesi etrafında birleştiren 
ögelerden oluşur. Kültürümüzü oluştu-
ran…………..ögeler bizi birbirimize bağlar 
ve böylece daha güçlü olmamızı sağlar.
Açıklamada boş bırakılan yere;

I. din,          II.  dil,  III.  tarih
kavramlarından hangileri yazılabilir?
A) Yalnız I            B) I ve II
C) I ve III         D) I, II, III

4. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Her milletin 
kendine özgü gelenekleri, kendine özgü 
âdetleri, kendine göre millî özellikleri vardır. 
Hiçbir millet, aynen diğer bir milletin taklitçi-
si olmamalıdır. 

Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden 
hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Millî kimliğin

B) Ön yargının

C) Hak ve özgürlüklerin

D) Bireysel farklılıkların

5. Kızlar futbol oynamaz, erkekler yemek pişir-
mez vb. görüşler bu kavrama örnek olarak 
verilebilir. Oysaki cinsiyet özelliklerimiz bun-
ları yapmamıza engel değildir.

Açıklamada geçen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kalıp yargı  B) Toplumsal farkındalık

C) Ön yargı  D) Sosyal dayanışma

6.          

Görselden hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Bir milletin dili bozulursa kültürü de zarar 
görür.

B) Türkçenin toplumsal birlik oluşturmada 
bir rolü yoktur.

C) Türkçemizin yanlış ve bozuk kullanılması 
dilimize zarar vermektedir.

D) Bir milletin dili bozulursa kültürü de zarar 
görür.
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7.       

Toplumda bağımsız yaşayabilmek için birtakım 
özel önlemlere ve desteğe ihtiyaç duyan birey-
lere özel gereksinimli birey denilmektedir. 

Yukarıdaki görselden hareketle, bu birey-
ler hakkında aşağıda aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Gelişimi normalden farklı olan birey olarak 
tanımlanmaktadırlar.

B) Toplumda bu bireylere karşı bir takım ön 
yargılar görülmesi yanlıştır.

C) Bu kişilerin kendilerini geliştirmek için fır-
sat verilmemesi gerekir.

D) Fırsat verildiği takdirde çok şey başarabi-
lirler.

8. Niğde, Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen 
ve öğrencilerinin kurduğu Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Kulübü üyelerinin başlattı-
ğı “Haftada 1 TL Bağış” kampanyası kapsa-
mında, bağış kutusunda toplanan paralarla 
her ay ihtiyaç sahibi yedi aile sevindiriliyor. 
Okulda oluşturulan yardım köşesine koyduk-
ları bağış kutusuna, gönüllülük esasıyla her 
hafta bir lira bağış yapan öğrenciler, belirle-
dikleri ihtiyaç sahibi yedi aileye ayda 300’er 
TL veriyor. 

Genel Ağ haberi 06/11/2017

Yukarıda verilen genel ağ haberi ile llgili 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Hem yardım yapan öğrenciler hem de yar-
dım alan aileler mutlu olmuşlardır.

B) Bu faaliyet toplumsal birlik ve dayanışma-
ya örnek olarak gösterilebilir.

C) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü 
öğrencilerinin katkısıyla düzenlenmiştir.

D) Her öğrenci zorunlu olarak yardım yap-
mıştır.

9. • 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han 
tarafından kurulmuştur. 

• Din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gö-
zetmeksizin muhtaç insanlara hizmet 
veren bir hayır kurumudur. 

Verilen bilgiler, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyen aşağıdaki ku-
rum ve kuruluşlardan hangisine aittir?

A)                       B) 

 

C)                        D) 

10.     

Yukarıdaki görselde, Genel Ağ ulaşım say-
fası gösterilen  CİMER hakkında aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak 
hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygula-
masıdır.

B) Devlete müracaatların her zaman ve her 
yerden yapılabilmesini mümkün kılmak-
tadır. 

C) CİMER  sayesinde devlet ile vatandaş ara-
sındaki iletişim kanalları açık tutulmakta-
dır.

D) Vatandaşların talep, şikâyet, ihbar, görüş 
ve önerilerine cevapların daha yavaş  bir 
şekilde verilmesi amaçlanmaktadır.


