6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Kazanım Deneme Sınavı
1-Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bir olayın hem
olumlu hem de olumsuz sonuçları bir arada verilmiştir?
A) Orman tahribatı hayvan türlerinin yaşam alanlarını
daraltmaktadır.
B) Son model arabalar ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
C) Cep telefonların iletişimi kolaylaştırmakla birlikte
radyasyon yaymaktadır.
D) Aşırı bilgisayar kullanımı gözün zamanından önce
yaşlanmasını sağlar.

- İyonlar, ticaret sayesinde zenginleşmiş ve birçok kültürle
tanışmışlardır.
- Sakarya Nehrinin kıyısında bulunan Friglerin en önemli
geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
6- İlk Çağda Anadolu’da yaşayan uygarlıklarla ilgili verilen
bilgilerde, yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine
değinilmemiştir?
A) Madencilik
B) Su kaynakları
D) Tarım alanları
C) Ticaret faaliyetleri

2-Aşağıda verilen cümlelerden hangisi görüşe örnek olarak
gösterilmez?
A) Sinemaya gitmeyi severim.
B) Ülkemizin en heyecan verici şehri İstanbul’dur
C) Oyun oynarken zaman çok hızlı geçiyor.
D) Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir.
1. Konuyu belirleme
2. Hipotezleri belirleme
3. ..............................
4. Hipotezleri sınama
5. Rapor oluşturma
3-Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamaklarında boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kaynakça oluşturma
B) Konu ile ilgili bilgi toplama
C) Dipnot hazırlama
D) Metin yazma

4-Yukarıda verilenlerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun
kurulmasının amaçlarından değildir?
A)I
B) II
C) III
D) IV
5- - Urartu sanatında tunç levha işlemenin önemli bir yeri
vardır. Kemerler, miğfer, kalkanlar ve koşum takımları bu
grup içinde sayılabilir.
- Urartular, sarp ve kayalık bölgelerde ustaca mabet ve
saray inşa etmişlerdir.
Buna göre Urartularla ilgili olarak;
I. Maden işlemeyi bildikleri,
II. Sert doğa koşullarıyla baş etmeyi öğrendikleri,
III. Mimarı çalışmalar yaptıkları
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir ?
A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

7- Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen
iklim tiplerine ait doğal bitki örtüsü sırası ile aşağıdakilerden
hangisidir?
KARADENİZ
KARASAL
AKDENİZ
A) Bozkır
Maki
Orman
B) Orman
Bozkır
Maki
C) Maki
Orman
Bozkır
D) Orman
Maki
Bozkır
8- Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini
tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabilenler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirleri
ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla
sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir madenini
eriterek yol açtılar.
Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanı’na göre Türkler ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çinliler ve Moğollarla mücadele içerisindedir.
B) Türkler verimli ovaları seçmişlerdir.
C) Türkler madencilikle uğraşmışlardır.
D) Türkler Çin’in egemenliğini kabul etmişlerdir.
9- Aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisi bütün
ekonomik faaliyetler için gereklidir? A şıkkı

10- Niteliksiz eleman; fiziksel güce dayalı işlerde çalışan kişilere denir. Nitelikli eleman; iyi eğitim almış, kendini yetiştirmiş, alanında uzman olmuş, zihin gücüne dayalı işlerde
çalışanlara denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
nitelikli insanın özelliklerinden değildir?
A) Üretkendir.
B) Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.
C) Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.
D) Enerji ve zamanı abartılı kullanır.
11- On bin yıllık bir kültür birikimine sahip Batman’da petrol
yataklarının keşfedilmesi ve sonrasında kurulan petrol
sanayi tesislerine paralel olarak artan yatırımlar insanların
buraya göç etmesine neden olmuştur. Batman’a yapılan bu
göç, beraberinde farklı ve zengin bir kültürü de getirmiştir.
Her alanda kendini gösteren bu zengin kültürel potansiyel
varlığın, Batman için bir şans olarak kabul edilmesi gerekir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tipik bir kenti olan Batman
ve Batman’a bağlı yerleşim alanlarında görülmesi gereken
çok sayıda tarihî ve turistik alanlarda vardır.
Yukarıda verilen metne göre Batman ilinin gelişmesinde ve
buna paralel olarak göç almasında etkili olan en önemli
faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) On bin yıllık bir kültür birikimine sahip olması
B) Önemli bir yer altı kaynağının keşfedilmesi
C) Zengin bir kültürel mirasa sahip olması
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunması
12- Mine: “Yaşadığım şehirde ormanlar geniş yer tutuyor.
Ayrıca deniz kenarında bulunan şehrimizin ikilimi de ılıman,
arazilerimiz çok geniş ve verimli. Bu şehir herkesin yaşamak
isteyeceği bir yer.” Mine’nin anlatımına göre, onun
yaşadığı şehir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Turizm faaliyetleri yapılabilir.
B) Kereste üretimi yapılmaktadır.
C) İnsanlar tarımla uğraşmaktadır.
D) Sanayi tesisleri geniş yer kaplamaktadır.
13- Meslek seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
A) Mesleğimizi seçerken ailemizin sözünün dışına çıkmamalıyız.
B) İlgi, yetenek ve becerilerimize uygun meslekler seçmeliyiz.
C) Seçmiş olduğumuz mesleğe yönelik iyi bir eğitim almalıyız.
D) Hem kendimizi hem de seçeceğimiz mesleğin özelliklerini
iyi tanımalıyız.
14- Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra; Türkçe, Arapça
ve Farsça dillerinde pek çok eser yazmışlardır.
Buna örnek olarak;
I. Kutadgu Bilig
II. Orhun Yazıtları
III. Divanü Lügatit Türk
IV. Manas Destanı
gibi eserlerden hangileri verilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV

Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin
sınırlarını genişlettim. Ülkeme göç eden
Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmesini
sağladım.

15- Buna göre Tuğrul Bey’in asıl amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’da ticareti canlandırmak
B) Anadolu’yu bilim yuvası haline getirmek
C) Abbasi Devletine yardım etmek
D) Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamak
16- İpek Yolu’na egemen olmak önemliydi. Bu yüzden Orta
Asya’da çeşitli siyasi mücadeleler yaşanmaktaydı.
Buna göre Türklerin İpek Yolu’na hâkim olmak için en fazla
mücadele ettiği millet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araplar
B) Moğollar
C) İranlılar
D) Çinliler
17- Türkiye’de bulunan bir
dağın Güney yamacındaki bir
köyün sıcaklığın Kuzey
yamacındaki köye göre yüksek
olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enlem
B) Bakı
C) Yükselti
D) Rüzgarlar
18- Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde;
I. Halkın boylar halinde yaşaması
II. Gök tanrı inancının İslamiyet’le ortak noktalarının olması
III. Ülkenin Hakan tarafından yönetilmesi
nedenlerinden hangisi etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
19- Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinden Hun, Kök
Türk ve Uygurlar’ın Orta Asya siyasetinde söz sahibi
oldukları dönemlerde İpek Yolu’na da hâkim oldukları, İpek
Yolu’nun kontrollerini kaybettikleri dönemlerde ise
zayıflamaya başladıkları görülmektedir. Bu durum
aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Siyasi güç ile ekonomik gücün birbirini desteklediğinin
B) Dini inanışların toplumsal yaşam üzerinde etkili
olduğunun
C) Askeri güç ile siyasi gücün birbirini tamamladığının
D) İpek Yolu’nun doğu ve batı kültürleri arasında bir köprü
kurduğunun
• Türklerde askerlik özel bir meslek olarak görülmüyordu.
• Vatanını korumak herkesin en önemli göreviydi.
• Türklerde her vatandaş savaşa hazırdı.
20- Vatan savunmasına ait yukarıda verilen özellikler
aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Türklerde düzenli ordu yoktur.
B) Ordu paralı askerlerden oluşur.
C) Ordu-millet anlayışı vardır.
D) Vatanı korumak erkeklerin görevidir.

