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SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF A
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Yukarıdaki Dünya şekli üzerinde yer alan 
A merkezinin coğrafi koordinatı hangi se-
çenekte doğru verilmiştir?

A) 15° doğu meridyeni 20° kuzey paralelidir.

B) 40° batı meridyeni 15° güney paralelidir.

C) 20° doğu meridyeni 40° kuzey paralelidir.

D) 15° batı meridyeni 40° güney paralelidir.

2. 
Ülkemizde kurulan bilim merkezleri, 
farklı yaş gruplarından ve farklı birikime 
sahip bireyleri bilimle buluşturmaktadır. 
Bu bilim merkezleri bilim ve teknolojiyi 
toplum için anlaşılır ve ulaşılır hale ge-
tirmeyi amaçlar. Ziyaretçilere deneysel 
ve uygulamalı etkinlikler sunar.

Bu bilgilerden hareketle bilim merkezleri 
ile ilgili;

I. Bireylerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştı-
rır.

II. Toplumumuzda bilim kültürünü yay-
gınlaştırmayı hedefler.

III. Ziyaretçilerine ekonomik baskı uygular.

yargılarından hangisi ya da hangileri ileri 
sürülebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

3. Anadolu’nun güneydoğusunda çıkartılan bu 
enerji kaynağı, ihtiyacımızı karşılayamamak-
tadır. Motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki yer altı kay-
naklarından hangisine aittir?

A) Bakır    B) Demir

C) Petrol    D) Taş kömürü

4. 
Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla 
sağlayan yörük adı verilen konargöçer 
bir topluluk yaşamaktadır. Bu topluluk 
yazın hayvanlarını otlatmak için yaylala-
ra giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar 
olunca da sahile inerek maki alanlarında 
hayvanlarını otlatırlar.

Bu bilgilere göre, konargöçerlerin hangi 
iklim tipinin görüldüğü alanlarda yaşa-
dıkları söylenebilir?

A) Karadeniz İklimi  B) Muson İklimi

C) Akdeniz İklimi  D) Karasal İklimi

5. Fikir hırsızlığı (korsan) sahibinden izin alma-
dan kitap, film, CD ve DVD gibi fikir veya sa-
nat eserlerinden çoğaltma yapılarak elde 
edilen ürünleri ifade eder.

Buna göre, korsan ürün almamaya dikkat 
eden bir kişi ile ilgili;

I. Eser sahibinin emeğine saygı duymak-
tadır.

II. Eserlerin yasa dışı yollarla çoğaltılması-
na karşıdır.

III. Ekonomik çıkarlarını korumaktadır.

yargılarından hangisine ya da hangileri-
ne ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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6. Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile 

meydana getirdiği ürünler üzerindeki huku-
ki haklardır. Bu hak sayesinde ortaya konan 
eser, ancak sahibinin izniyle kullanabilir ve 
yayılabilir.

Buna göre, telif hakkı ile ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kişinin emeğinin korunmasını amaçlar.

B) Bireylerin hukuki haklarını kısıtlar.

C) Eser sahibine ekonomik zarar verir.

D) Eserin izinsiz de çoğaltılmasını sağlar.

7. Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın 20 kilometre 
kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınla-
rında yer almaktadır. İnşası MÖ 10.000 yı-
lına uzanan Göbeklitepe, tarihte bilinen 
en eski ve en büyük ibadet merkezidir. 
Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda 
taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bu-
lunmuştur.

Buna göre, Göbeklitepe’deki kazılar sos-
yal bilimlerin hangi dalında çalışan bilim 
insanları tarafından gerçekleştirilmiştir?

A) Arkeoloji   B) Antropoloji

C) Tarih    D) Sosyoloji

8. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan 
kervansaraylar tüccarların mallarını sergile-
meleri ve pazarlamaları için kullanılmıştır.

Bu bilgilerde kervansarayların hangi 
alandaki etkisinden söz edilmektedir?

A) Din B) Askeri

C) Siyasi D) Ekonomi

9. Bilimsel araştırmalar yapılırken izlenilmesi 
gereken metotlar vardır. Bir araştırma ya-
pılırken ilk olarak neyin araştırılması ge-
rektiği bilinmelidir. Konu ya da olay hak-
kında bilgi sahibi olunursa bir sonraki 
aşamalar daha net ve anlaşılır olur.

Parçada verilen bilgilerden hareketle;

I. Bilimsel araştırmalarda sadece gözlem 
yapılması gerektiği,

II. Araştırma yapılmadan önce ilk olarak 
konunun belirlenmesi gerektiği,

III. Araştırmada konu hakkında bilgi sahibi 
olmanın bir sonraki aşamaların anlaşıl-
masını kolaylaştırdığı

yargılarından hangisi ya da hangileri söy-
lenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

10. 
Millî Tarım Projesi Pamuk Üreticisinin 

Yüzünü Güldürdü

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
nın hazırladığı “Türkiye Tarım Destekle-
me Modeli” ile Çukurova’da çiftçinin 
yüzü gülüyor. Millî Tarım Projesi, bugüne 
kadar tarım alanındaki en büyük çalış-
malardan biri olmuştur.

Yukarıda hakkında bilgi verilen proje ile 
ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı-
lamaz?

A) Pamuk üreticisine ekonomik kazanç sağ-
lamıştır.

B) Tarım faaliyetlerinin ülke ekonomisine 
olan katkısını azaltmıştır.

C) Tarım alanındaki çalışmaları desteklemiştir.

D) T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından hazırlanmıştır.


