6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2019-2020 1.Dönem Deneme Testi
1-) Aynı devlet üzerinde bir arada yaşayan ve temel
çıkarlarını sağlamak amacı ile işbirliği yapan insanların
tümüne toplum denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan
unsurlar arasında yer almaz?
A) Ortak bir toprak parçası
B) Bireylerin birlikte yaşama isteği
C) Bireylerin iş birliği yapması
D) Etnik ve dini ayrımcılığın bulunması
2-)Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli
sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan
sahip olduğumuz rollerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip
olduğumuz rollerden biridir?
A) Öğrenci
B) Takım Kaptanı
C) Baba
D) Evlat
3-)

Araçlarınızı kaldırımlara park
edince bizler kaldırımları
kullanamıyoruz.Lütfen yaya
kaldırımlarını üzerine araçlarınızı
park etmeyin.

Ayşe
Engelli vatandaşımızın uyarısını dikkate alan bir araç
sürücüsü için ;
I.Empati Kurduğu
II.Kendinden başka kimseyi umursamadığı
III.Sorumluluklarını yerine getirdiği
Hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A)Yalnız I
C)II ve III

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

Kök Türkler
Türk adı ile
kurulan ilk
devlettir.

Ergenekon
Destanı’nı
yazdılar

.?.
4-) Yukarıdaki şemada soru işareti ile gösterilmiş
alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir.
B) Maniheizm dinini benimsediler
C) Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.
D) Kendilerine özgü bir alfabe hazırladılar.

5-)Aşağıdaki kavram haritasında hangi savaşın
sonuçları verilmiştir?

A) Talas Savaşı
B) Dandanakan Savaşı
C) Kadeş Savaşı
D) Pasinler Savaşı

6-)Ben Türk hükümdarının eşiyim. Hükümdar ülke
dışında olduğu zaman onun adına ülkeyi yönetirim.
Devlet işlerinde hakana yardım ederim. Kurultay
toplantılarına katılırım.
Hatunun verdiği bilgilere göre Orta Asya Türk
devletleriyle ilgili hangisine ulaşılabilir?
A)Toplum içerisinde eşitsizlik yoktur.
B)Hatun da devlet yönetiminde söz sahibidir.
C)Yönetimde tamamen kadınlar söz sahibidir.
D)Kadınların önemsiz olduğu.

7-) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul
etmesinde en çok etkili olmuştur?
A)Türklerin göçebe hayat sürmeleri
B)Türklerin savaşçı bir millet olması
C)Türklerdeki Gök Tanrı inancının İslam dinindeki Tek
tanrı inancına benziyor olması
D) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

8-)Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti
kabulleri ile hayatlarında meydana gelen
değişikliklerden biri değildir?
A)İslam öncesinde görülen kurultay, divan adı verilen bir
meclise dönüştü.
B)İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte cami, medrese, türbe
yapımı başlamıştır.
C) Hükümdarlar İslami isim ve unvanlar aldılar.
D) Göçebe hayat başlamıştır.

9-)

Hz. Muhammed eğitime
oldukça önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in eğitime
verdiği önemin kanıtıdır?
A)İslam dinini halka anlatması
B)Farklı dinlere inanan kişilere hoşgörülü davranması
C)Savaşta esir alınanların okuma yazma bilmeyenlere
okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması
D)Bütün herkese eşit yaklaşarak kardeşçe yaşamanın
önemini anlatması

10-Kültürel değerlerimizden olan dilin, toplumda birlik
ve beraberliğimize katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel mirasın aktarılmasını sağlama
B) Toplumsal estetik anlayışını geliştirme
C) Toplumda bireysel davranışlarda uyumu sağlama
D) Yaşadıklarımızı hafıza gibi saklama

