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● Bu kitapçıkta Sosyal Bilgiler dersine ait sorular bulunmaktadır.

● Bu sınav için tavsiye edilen süre 30 dakikadır.

● Bu denemede 20 soru bulunmaktadır.

SOSYAL BİLGİLER
DENEME KİTAPÇIĞI

6. SINIFLAR İÇİN

OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK
BECERİ TEMELLİ SORULAR

Bu deneme
1. ünite

konularını
içermektedir.
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1. 
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar ola-
rak ifade edebileceğimiz roller çok çeşitli olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi okulda alabileceğimiz rollerden biri değildir?

A) Sınıf başkanı B) Müdür C) Öğrenci D) Kasiyer

2. I. Odamı her zaman temiz tutarım.
II. Spor kulübü başkanıyım.
III. Her çocuk eğitim görmelidir.

Yukarıdaki cümleleri karşılayan kavram-
lar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I II III
A) Hak Sorumluluk Rol
B) Sorumluluk Rol Hak
C)  Rol Hak Sorumluluk
D) Sorumluluk Hak Rol

3. 

UNICEF’in başlattığı çocuk dostu şehirler 
kampanyası ile çocukların eğlenip öğrene-
bileceği;

● Oyun parkları

● Müzik ve resim kursları 

● Sağlıklı gıda kafeleri

170 belediyenin iş birliği ile hayata geçirildi.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak hangi ço-
cuk hakkı alanında çalışma yapılmamış-
tır?

A) Beslenme B) Güvenlik

C) Eğlenme D) Eğitim
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4. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip oldu-
ğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise isteye-
rek, çalışarak, başarı göstererek sonradan 
sahip oluruz.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi doğuştan sahip olduğumuz rol-
lerimizden biri değildir?

A) Evlat B) Kız kardeş

C) Cinsiyet D) Takım kaptanı

5. 

Toplumsal 
tecrübenin 

aktarılmasını 
sağlar.

İnsanın
hafızası gibidir. 

Çünkü 
yaşadıklarımızı 

saklar.

Toplumsal 
estetik 

anlayışını 
geliştirir.

I
III

II

Kültürel değerlerimizin millî birlik ve bera-
berliğimize etkisinin verildiği şema aşağı-
daki hangi unsurla doğru eşleştirilmiştir?

I II III
A) Tarih Sanat Dil 
B) Dil Örf Tarih 
C) Gelenek Sanat Tarih 
D) Din Gelenek  Dil 

6. Sivil Toplum Kuruluşu: İnsanların toplumdaki herhangi bir ihtiyacı karşılamak için gönüllü olarak bir 
araya gelerek kurdukları dernek, vakıf ve sendika gibi oluşumlara  denir.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir?

A)

D)

B)

C)
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7. Aşağıdakilerden hangisi 6. sınıf öğren-
cisinin sorumluluklarından biri değildir? 

A) Çevre temizliğine katkıda bulunmak.

B) Okul kurallarına uyarak düzenli ders ça-
lışmak.

C) Aile ekonomisine katkıda bulunmak.

D) Eşyalarını temiz kullanması.

8. 
Komşusu açken tok 
yatan bizden değildir.

Yukarıda verilen hadis;

 I. dayanışma,

 II. tarih,

 III. ahlak 

toplumdaki hangi kültürel ögelere kay-
naklık etmiştir?

A) Yalnız I B) I ve III

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

9. 

Mus

Yun

Hnss

Ziy

ğysi
y

Glnliil
Svslin

Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren kültürel değerlerimiz yukarıdaki sözlerle eşleştirildi-
ğinde hangisi dışarda kalır?

A) Tarih B) Din C) Dil D) Gelenek
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10. Kültürel ögeler toplumu var eden değerlerdir. Toplumun geçmişini en güzel yansıtan kültürleridir. 

Aşağıda verilen görsellerden hangisi kültürümüzü yansıtmaz? 

A)

D)

B)

C)

Gölge oyunu Halk oyunları

Noel Baba Kına gecesi

11. 
I

Ön Yargı
II

Irkçılık

III
Empati

IV
Kalıp Düşünce

İnsanlar Arasındaki 
Etkileşimi Azaltan 

Tutum ve Davranışlar

Şemada verilen numaralandırılmış ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV

12. Aşağıda öğrencilerin örnek verdiği ata-
sözlerimizden hangisi yardımlaşma da-
yanışma anlamı taşımaz?

Bir  r  
yıka ik  
bi  yıka

Köt ko 
inı  -
hi a

 Koms -
k k an 
bin i

E   
dir 
y 

A)

D)

B)

C)
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13. 
Hangi toplumsal ihtiyaca yönelik?

Topluma ne tür yardımlar yapar?

Desteklemek için neler yapmalıyız?

Verilen sivil toplum kuruluşu ile ilgili 
sorulara aşağıdaki cevaplardan hangisi 
verilemez?

A) Kurmuş olduğu kan bankası ile kan bağış-
larını kabul eder, ihtiyacı olanlara kan verir.

B) Güvenlik, barınma, beslenme, eğitim ve 
sağlık gibi toplumsal ihtiyaca yönelik fa-
aliyetlerde bulunur.

C) Maddi yardım, kan bağışı, gönüllü olma 
gibi seçenekleri vardır.

D) Kızılay,1868 yılında savaş alanında ya-
ralanan ya da hastalanan askerlere hiç-
bir ayrım gözetmeksizin yardım etmek 
arzusundan doğmuştur.

14. İzlediği dizide toplum ahlakını bozan 
şiddet içerikli sahnelerin olduğunu fark 
eden Hatice Hanım şikâyetini hangi ku-
ruma iletmelidir?

A) ALO 175: Tüketicilerin alışverişlerde al-
dıkları her türlü ürün ve hizmetlere yöne-
lik şikâyetlerini bildirebilecekleri hattır.

B) ALO 178: Radyo ve televizyon yayınları 
hakkında gelen şikâyetleri değerlendir-
mek için kurulmuştur.

C) ALO 184: Sağlık sistemine yönelik ta-
lep, eleştiri ve önerilerde bulunabilece-
ğimiz, sağlık hizmetinden yararlanırken 
yaşadığımız sorunları iletebileceğimiz 
bir hattır.

D) ALO 155: Vatandaş ile polis arasındaki 
irtibatı sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat 
arayabileceğimiz suçun önlenmesi için 
kullanılan hattır.

15. 

Mesut Özil’den 16 bin kişiye düğün yemeği, 1000 çocuğa 
ameliyat yardımı

Arsenal’in dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil ile 2014 
Türkiye Güzeli Amine Gülşe bu akşam evleniyor. Mesut 
Özil, ihtiyaç sahibi toplam 16 bin kişiye düğün yemeği ve-
rilmesi için Kızılay’a bağışta bulundu. Mesut ve Amine çifti 
ayrıca ameliyata ihtiyacı olan 1000 çocuğun tüm masraf-
larını üstlendi. Çoğunluğu Afrika ülkelerinde, bir kısmı da 
Türkiye’de olan bu muhtaç çocukların çok önce tespit edil-
diği ve ameliyatlarının planlandığı ifade ediliyor.

GÜNLÜK HABER GAZETESİ
07 Haziran 2019 Cuma Sayı: 576

Verilen gazete haberinde ünlü futbolcunun hangi düşünceye sahip olduğu söylenebilir?

A) Birlik ve beraberlik ile başkalarını da mutluluğumuza ortak ederek kardeşliği yayma duygusu

B) Görkemli ve ihtişamlı düğününü duyurma isteği

C) Irkçı davranarak Türk halkını ön plana çıkarma

D) Spor kariyerini vatandaşların desteği ile arttırmak
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16. Sitti
e

Tüketici haklarının ihlali çerçevesinde 
Merve’nin sorusuna; 

 I. Belediyelere

 II. TV kanallarına 

 III. Tüketici Mahkemesine

 IV. İl/İlçe Hakem Heyetine

 V. İnternet şirketine

cevaplardan hangisi verilemez?

A) I ve III B) I ve II

C) II ve IV D) II ve V

17. Bir insan; hangi dinden, milletten, renk-
ten, coğrafyadan, dilden, düşünceden ve 
anlayıştan olursa olsun öncelikle insan 
olduğunun algılanması gerekir. Her birey, 
saygıya değer bir varlıktır. Her birey, sa-
dece insan olduğu, bu dünyada bulundu-
ğu için saygıyı ve sevgiyi hak eder.

Verilen bilgiye göre;

 I. Tüm insanlar eşit ve adil olmalıdır.

 II. Ayrımcılık göz ardı edilebilir.

 III. Farklılıklara saygı duyulmalıdır.

yargılarından hangisine ulaşılabilir? 

A) I ve II B) I ve III

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

18. 
Doğru Yanlış

I Toplumda yerine göre ayrımcılık yapmak gerekir. ✔

II Yasalar herkes için eşit ve adil olmalıdır. ✔

III Ön yargı insan ilişkilerini olumsuz etkiler. ✘

IV Tanımadığımız kişilere karşı ön yargılı olmalıyız. ✘

Sosyal bilgiler öğretmeni hazırladığı doğru yanlış etkinliğinde öğrencisinin hata yaptığını fark 
etmiştir.

Hangi seçenekler düzeltilirse tablo doğru tamamlanmış olur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I ve IV
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19.   

Aşağıdakilerden hangisi ön yargı ile ilgili verilen görselin nedenlerinden biri olamaz?

A) Karşımızdaki kişiyi yeterince tanımamak

B) Kalıp yargılara sahip olmak

C) Farklılıklara saygılı olmak

D) Peşin hükümlü olmak

20. 
Sorunlarımızın çözüme kavuşması için ilgili kurumlara dilekçe vermek demokratik hakkımız-
dır. Günümüzde çok kısa sürede ve zahmetsizce ulaşabileceğimiz telefon hatları sayesinde 
dilekçe vermeden de şikâyetlerimizi iletebiliriz. Yapmamız gereken talep, görüş, öneri, ihbar 
veya şikâyetimizi doğru şekilde ifade etmek ve kimlik bilgilerimizi vermek olacaktır.

Aşağıdaki örneklerinden hangisi bu hakkımızın ihlaline sebep olur?

A) İşini aksatan kargo firmasının tüketici haklarına şikâyet edilmesi

B) Sağlık sistemine yönelik öneri ve şikâyette bulunurken kimlik bilgilerimizi vermememiz

C) İzlediğimiz televizyon programındaki ahlaka uygun olmayan sahnelerin RTÜK’e bildirilmesi

D) Mahallemizde sık sık yaşanan kavgaların polis ihbar hattına bildirilmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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● Bu kitapçıkta Sosyal Bilgiler dersine ait sorular bulunmaktadır.

● Bu sınav için tavsiye edilen süre 30 dakikadır.

● Bu denemede 20 soru bulunmaktadır.

Bu deneme
1. ünite

konularını
içermektedir.

SOSYAL BİLGİLER
DENEME KİTAPÇIĞI

6. SINIFLAR İÇİN

OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK
BECERİ TEMELLİ SORULAR
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Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Dayanışma B) Tarih  C) Dil D) Ahlak

2. 

Bir toplumun hem gelenekleri hem kül-
tür hayatını yansıtan sözlü kültürünün 
en önemli parçalarından biri de ----.

Verilen bilgideki boşluğa;

 I. manilerdir 

 II. türkülerdir 

 III. tarihtir

yargılarından hangisi yazılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

3. 
Sabah ders programıma göre çantamı 
hazırladım. (1) Toplu taşıma aracına 
binmek için sıraya girdim. (2) Okula 
gittim. (3) Öğretmenim gelmeden 
ders gereçlerimi hazırladım. (4) Öğle 
arası okul kütüphanesinden kitap al-
dım. (5) Okul dönüşü ödevlerim için 
gerekli malzemeleri aldım. (6)

Sin

Sinan’ın gün içinde yaşadığı numaralan-
dırılmış olaylar haklar ve sorumluluk-
larla eşleştirildiğinde hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

Hak Sorumluluk
A) 1,2,3 4,5,6
B) 3,5 1,2,4,6
C) 4,6, 1,2,3,5
D) 2,3,6 1,4,5
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Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki-
lerden hangisi Mustafa Bey’in rollerin-
den biri değildir?

A) Öğretmen B) Baba 

C) Antrenör D) Taraftar

5. 

İnsanlar içinde bulundukları gruplara göre 
farklı roller üstlenirler.

Aşağıda verilen grup rol eşleştirmelerin-
den hangisi yanlış verilmiştir?

A) Aile Evlat 
B) Sınıf Öğrenci
C) Okul Müdür 
D) Basketbol takımı Pasör 

6.       
Örf ve âdetler çok eski zamanlardan beri toplum içinde kabul görmüş yazısız kurallardır. 
Halk dilinde gelenek ve görenek olarak da bilinen bu kavramlar, yaşadığı toplumun özel-
liklerini yansıtır. Örf ve âdetlerimizi birbirinden ayıran nokta; örf, toplumun genelini 
oluşturan bireylerin beraberce uydukları kurallar ve alışkanlıklar iken adet, toplumu 
oluşturan bireylerin yaşam tarzlarının çevre faktörleri ile oluşmasıdır.

Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdaki örneklerden hangisi âdetlerimizden birisidir?

A) Kız isteme töreninde aile büyüklerinin gitmesi

B) Askere gidecek gencin evine bayrak asılması

C) Bereket getirsin diye gelinin üstüne buğday atılması

D) Bayramlarda akraba ziyaretlerinin yapılması
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7.   

ŞAMAR OĞLANI

16. yüzyılda soylular halka karışmak istemediği için en iyi hocaları saraylarına çağırırdı. Ancak 
o dönem eğitim sırasında dayak ve cezalandırma çok yaygındı ve tabi ki bu yöntemin soylu ço-
cuklar üzerinde kullanılması olası değildi. Alt tabakadan olan bir çocuk, ders sırasında bu dayağı 
yemek için anık (hazır) bulunuyordu. Soylu çocuğunun işlediği her yanlışta şamar ve sopayı bu 
çocuk yiyordu. 

Verilen bilgiye göre ayrımcılık ile ilgili;

 I. İnsanlar arasında düşmanlık duyguları yaratır.

 II. İnsanları sınıflandırır.

 III. İnsanlar arasında sosyal uzaklık yaratır.

yargılarından hangisine ulaşılabilir? 

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

8. Aylin Hanım pazarda satıcı, okulda veli, evde anne rolünü 
üstlenmektedir.

Verilen bu bilgiye göre;

 I. İnsanlar içinde bulundukları gruplara göre farklı roller 
üstlenirler.

 II. Roller ve sorumluluklar asla değişmez.

 III. Rolümüz, içinde bulunduğumuz gruba veya kuruma 
göre değişebilir.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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9. 

İstanbul Avcılar’da
2+1 daire
Bekara, öğrenciye,
çocuklu ailelere
verilmeyecektir.

KİRALIK DAİRE

Kiralık ilanı veren ev sahibi hangi dü-
şünce yapısına sahiptir?

A) Ön yargılı yaklaşan 

B) Düşünceye saygılı

C) Empati kurabilen

D) Irk ayrımcılığı yapan

10. Ned-
rınır

Ze

6. sınıf öğrencisi Zeynep’in sınıfa sordu-
ğu soruya aşağıdaki cevaplardan hangi-
si verilemez?

A) Fiziksel ve duygusal olarak yetişkinlere 
göre daha hassas olmaları

B) Korunmaya ve bakıma muhtaç olmaları

C) Eğitim, sağlık ve spor imkânlarından 
eşit şekilde faydalanmaları

D) İşçi olarak çalışan çocukların hak ettik-
leri maaşı alabilmeleri 

11. 

Kemal’in yaşadığı köy yakınlarında kurulan fabrika atıklarını ırmağa döktüğü için birçok hastalık 
tüm köye bulaştı. Uzun süre tedavi gördüğüm için okuluma devam edemedim.

Buna göre;

 I. sağlık hakkı,

 II. barınma hakkı,

 III. eğitim hakkı

Kemal’in hangi hakkının ihlal edildiği söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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12. 

Abdülrezzak Türbesi yenilendi
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı 4 mahalle-
nin orta noktasında bulunan harabe du-
rumdaki türbe yüzlerce mahallelinin gönül-
lü olarak çalıştığı imece usulü ile yepyeni 
bir görünüme kavuştu. Seyhan Nehri kıyı-
sındaki türbenin çevresi ise mesire alanı 
olarak düzenlendi. Hayırsever Mehmet Gü-
ven’in katkıları ile yenilenen türbenin inşa-
atında çalışan yüzlerce mahallelinin ortaya 
koyduğu birliktelik, toplumsal dayanışma-
nın en anlamlı örneği oldu. 

Yukarıda verilen dayanışma örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vakıf B) İmece C) Dernek D) Sendika

13. 

Osmanlı’da, ramazan ayı gelince zen-
ginler esnafları dolaşır, borç defterinin 
bir kısmını veya tamamını satın alırlar-
dı. Ne zengin kime yardım ettiğini ne de 
fakir kimin yardım ettiğini bilirdi. 

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde 
uygulanmaktadır. İhtiyaç sahibi birisi 
gelip askıda ekmek var mı diye sordu-
ğunda bu ekmek veriliyor. Bir bakıma 
emanet olan teslim edilmiş oluyor.

 ZİMEM DEFTERİ ASKIDA EKMEK

Verilen yardımlaşma örneklerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türk milleti farklı dönemlerde dahi ihtiyaç sahiplerini gözetmiştir.

B) Günümüzde de hassasiyetle yardımlaşma kültürü yaşatılmaktadır.

C) Yardımlaşma ve dayanışmada dil ve din birlikteliği temel alınmıştır.

D) Toplumda huzur ve sosyal düzen sağlanırken aidiyet duygusu önemsenmiştir.
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14. Kültürel değerlerimizin toplumda birlik 
ve beraberliğimize katkıları;

 I. Kültürel mirasın aktarılmasını sağlar.

 II. Toplumsal birlikteliğimizi güçlendirir.

 III. Deneyim ve tecrübenin aktarılmasını 
sağlar. Kültür süreklilik gösterir değiş-
mez.

bilgilerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

15. 

GÜNÜK ATGÜNÜK AT
Tür     ü
Som m üür  Tm -
r
Dedd
veedeed-
ğğee-
ğğee-
d e ğ ee e -
vğdeveğe
d
B vğe  Ded-
eee
de      e
e

Verilen gazete haberine göre;

 I. Kültürün korunmasında evrensel adım-
lar atılmıştır.

 II. Ulusal çalışmalara önem verilmiştir.

 III. Birikimin gelecek nesillerin tanıması 
amaçlanmıştır.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

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

16. 
İYİLİĞE UZANAN KÖPRÜ 

Şanlıurfa’daki Suriyeli sığınmacılara yö-
nelik başlatılan yardım kampanyasına 
ilçe halkından büyük destek geldi. Topla-
nan 1 tır dolusu yardım malzemesi Şanlı-
urfa Akçakale’ye gönderildi. 

Yukarıda verilen sosyal yardımlaşma ör-
neğine göre;

 I. Gönüllülük esastır.

 II. Ulusal çalışmalar yapılmıştır.

 III. Birlik ve dayanışma örneğidir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız II B) I ve III

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

17. 
Maddi yardımlaşma şekli olan her tür-
lü mal ve para yardımında olduğu gibi 
manevi yardımlaşma da insan yaşa-
mında önemli bir yere sahiptir. İnsan-
ların acılarını, sevinçlerini iyi ve kötü 
günlerini birlikte paylaşmaları gerekir.

Verilen bilgiye göre yardımlaşma örnek-
lerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Komşusunun düğününde yardım etmek

B) Cenaze evine gidip acıyı paylaşmak

C) Akrabaya hasta ziyaretinde bulunmak 

D) Başarılı öğrencilere burs verilmesi


