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1.
Hazar Denizi’nin kuzeyine yerleşen Asya Hun Devleti’nden ayrılan Kuzey Hunları,

Balamir komutasında batıya göç etmeye başlamışlardır. Hunlar, önlerine çıkan toplulukları yenerek bir bölümü egemenliği altına almışlardır. Bu toplulukların bir bölümü
birbirlerini iterek daha batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Hunların Avrupa’da yarattığı bu göç hareketlerine Kavimler Göçü denir.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün siyasi sonuçları arasında gösterilemez?
A) Doğu kültürünün batıya taşınması
B) Avrupa devletlerinin ortaya çıkması
C) İlk Çağ’ın bitip Orta Çağ’ın başlaması
D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

2.

3.

Kişinin kanuni ve ahlaki gerekçelerle sahip
olduğu ve yapabildiği, kişiye yasaların tanıdığı
yetkilere hak denir.
Dilekçe
yazmak

Eğitim
almak

Seyahat
etmek

?

Evinde iyi bir aşçı
Okulda fedakar bir öğretmen
Aynur
Öğretmen

Kardeşinin yanında abla

Görselde verilen bilgilere göre aşağıdaki
yargılardan hangisi söylenebilir?
A) Toplumda kadınların üstlendiği roller daha
fazladır.

Verilen bilgiden hareketle soru işareti ile
gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi
getirildiğinde şekil tamamlanmış olacaktır?

B) Kişilerin birden fazla rolünün olması görevlerini aksatmasına neden olur.
C) Kişiler birden fazla role sahip olabilir.
D) Birden fazla rolü olan kişilerde rol çatışması meydana gelir.

A) Ders çalışmak
B) Oy kullanmak
C) Çevreyi korumak
D) Vergi vermek
1
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1.

Hz. Ebubekir Dönemi
1

İslamın ilk halifesi olarak bilinmektedir. Yalancı peygamberler sorunu ortadan kaldırılmış ve Kuran-ı Kerim’i kitap haline getirmiştir.
Hz. Ömer Dönemi

2
Dört Halife

Adaleti ile ün salmış halifedir. İran, Mısır ve Filistin bu dönemde fethedilmiştir. Hicri takvim bu dönemde yapılmıştır.

Dönemi
3

Hz. Osman Dönemi
Arap ırkçılığı politikası uygulandığından İslamiyet’in yayılış hızı yavaşlamıştır.
Hz. Ali Dönemi

4

İslam dünyasında ayrılıklar artmış ve iç çatışmalar çıkmıştır. İç karışıklıklar
yüzünden fetih hareketleri durmuştur.

Yukarıda numaralandırılarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

3.

2.
Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışmanın
Önemi

Yer yuvarlağının üzerinde ekvatora paralel çizildiği varsayılan çizgilere “Paralel (Enlem)”
denir.

Salih 6. sınıf öğrencisidir. Öğretmeni tarafından kendisine verilen “Sosyal Dayanışmanın
Önemi” adlı ödevini yukarıdaki gibi yapmayı
planlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi paralel dairelerinin özellikleri arasında yer almaz?

Salih hazırladığı ödevine aşağıdakilerden
hangisini yazmamalıdır?

A) Tüm paraleller kutuplarda birleşir.

A) Toplum huzurunun artmasına yol açar.

B) Paralellerin boyları her yerde aynıdır.

B) Toplumsal birlikteliğin oluşmasında etkili
olur.

C) Ardışık iki paralel dairesi arasında 111 km
mesafe bulunur.

C) Zaman tasarrufu sağlar.

D) Toplam 180 tane paralel dairesi vardır.

D) Sosyal bağları güçlendirir.
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Tarih, toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve
sonuçlarını, birbiriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Tarih öğrenmek insanların eleştirel düşünmelerini sağlar ve kültür seviyelerini yükseltir. Millet, ülke ve manevi değerlerin gelişmesini sağlayan
tarih sayesinde uluslararası ilişkilerin anlaşılması daha kolay hale gelir.
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin faydaları arasında gösterilemez?
A) Tarih düşünme yeteneğini geliştirir.
B) Tarih, neden – sonuç ilişkisi kurmamızı sağlar.
C) Tarih, geleceğe yönelik doğru düşünmemizi sağlar.
D) Tarih, bizim başka toplumlardan üstün olduğumuzu gösterir.

2.

Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan
uzaklığına göreceli (özel) konum denir.

3.

Asya Hun Devleti

Göç Destanı

Uygurlar

Bozkurt Destanı

Kök Türkler

Oğuz Kaan Destanı

Türkiye’nin;

Yukarıda verilen Orta Asya ilk Türk Devletleri ve destanlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.
II. Yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından
zengindir.
III. Kuzey yarım kürede yer almaktadır.
IV. Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık
zaman farkı vardır.
özelliklerinden hangileri göreceli (özel)
konumuyla açıklanabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve IV

D) II, III ve IV

1

A)

		 B)

C)

		 D)

Diğer Sayfaya Geçiniz

6.
SINIF

9.

DENEME- 7

SOSYAL BİLGİLER

Konutlar yapı malzemesi, şekil ve plan bakımından bir yerden diğerine değiştiği için coğrafyanın
ilgi alanı içindedir. Konut, kültürün peyzaj üzerinde görünen en somut yansımasıdır. Konut tasarımı
kültürel tutumu yansıtır. İklim ev yapım malzemesini etkilemektedir.
3

2

4

1

Verilen bilgilerden hareketle haritada numaralandırılmış yerlerden hangilerinde ahşap evlere
daha fazla rastlanılmaktadır?
A) 1 ve 2

10.

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 2 ve 4

Korsan yayıncılık; sahibinden izin
almaksızın orijinal bir fikir veya sanat
eserinden, doğrudan veya dolaylı
şekilde çoğaltma yapılarak elde edilen
ürünleri ifade eder.

Öğretmenin anlatımından yola çıkarak aşağıda verilenlerden hangisinin kanunlara uygun bir
davranış olduğu söylenemez?
A)

C)

B)

Ürünlerimi satan işyerlerinden
telif ücreti alıyorum.

D)

Eminönü’ndeki sokak
satıcılarından sık sık alış –
veriş yaparım.

4

Alış – veriş yaparken mutlaka
fiş alırım.

Kitapçıdan kitap alırken
bandrolü olup olmadığına
dikkat ederim.
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D

Bilgi

Y

Türk Patent Enstitüsü, icadlar veya ürünlerin kimlere ait olduğunu ve adını tescil eder.
Korsan ürün almak eser sahibinin haklarının çiğnendiğini ve emeğine saygı duyulmadığını gösterir.
Korsan olmayan ürünlerde bandrol olması bu ürünlerin fiyatlarının çok pahalı olmasına sebep olmuştur.
Tabloda verilen ifadelerden doğru olan için “D” kutucuğu, yanlış olanlar için “Y” kutucuğu işaretlenmelidir.
Buna göre tablonun doğru işaretlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)

D

B)

Y

D

3

C)

Y

D

3
3

10.

3

3

3

Y

3

3

Yetiştirilen ürünler : Susuzluğa dayanıklı tarım
ürünleri yetiştirilir. Buğday, arpa, yulaf gibi

Zehra

Yetiştirilen ürünler : Turunçgil, zeytin, incir, pamuk
ve üzüm tarımı yaygın olarak yapılır.

Fatih

Yetiştirilen ürün : Yağışı seven çay, fındık, mısır
gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

D

Y

3
3

3

Kemal

D)

3

Öğrencilerin verdikleri bilgiler ilişkili olduğu iklim tipi ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden
hangisi açıkta kalır?
A) Karasal iklim
B) Ekvatoral iklim
C) Karadeniz iklimi
D) Akdeniz iklimi
4
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Hükümdarlığım zamanında Gazneli Devleti en güçlü dönemini
yaşadı. Devletin sınırlarını Hindistan içlerine kadar genişlettim.
İslamiyet’i yaymak için yaptığım fetihler sonucu Abbasi Halifesi
tarafından “Sultan” ünvanına layık görülen ilk hükümdarım.
Devletim, İslam dünyasının koruyucusu ve lideri haline geldi.
Yaşamımın tam 45 yılını gaza ve fetih yaparak geçirdim.
Gazneli Mahmut’un bu sözlerine bakılarak
I. İslamiyet’in yayılmasına hizmet etmiştir.
II. Devletin sınırlarını genişletmiştir.
III. “Sultan” ünvanını kullanmaya layık görülen ilk devlet yöneticisidir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) I ve II

2.

B) I ve II

C) II ve III

3.

Farklı özelliklere sahip grupların bir arada
sorunsuz yaşamalarını engelleyen en önemli
etkenlerden biri önyargı ve ayrımcılıktır. İnsanlar ırk, din, etnik köken, cinsiyet, dış görünüş
vb. özelliklere göre kişileri gruplara ayırır. Çocuklar da kendilerine benzemeyeni sevmemeyi ve hatta nefret etmeyi çoğunlukla aile
büyüklerinde, diğer yetişkinlerden ve arkadaş
gruplarından öğrenir.

D) I, II ve III

Bir kutuptan diğer kutba ulaşan, paralelleri dik açıyla kesen yay şeklindeki hayali
çizgilere meridyen denir. Başlangıç meridyeni İngiltere Greenwich’tir. Meridyenler
arası mesafe Ekvator’dan kutuplara doğru
gidildikçe azalır.
Buna göre aşağıda verilen koordinat sistemlerinin hangisinde iki meridyen arasındaki mesafe diğerlerine göre daha azdır?

Aşağıdakilerin hangisinin yapılması ön
yargının azalmasına sebep olmaz?

A) 20°

B) 20°

30°

A) Toplumsal ilişkilerin arttırılması

30°

20°

30°

10°

20°

B) Farklılıklara saygı anlayışının geliştirilmesi
C) Tek tip kültür oluşturulmaya çalışılması
D) İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal
bağın güçlendirilmesi

C) 20°

1

D)20°

30°

30°

50°

70°

40°

60°
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4.

Belediye seçimlerine katılma hakkı
Türk Kadınına Verilen

Milletvekili seçimlerine katılma hakkı

?

Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
Verilen bilgilerden hareketle soru işareti ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sosyal hakları
B) Eğitim hakları
C) Yönetim hakları
D) Hukuk hakları

5.

Abbasiler, önemli devlet görevlerine Arapların dışındaki milletleri özellikle Türkleri getirmişlerdir.
Abbasiler döneminde Türk etkisi görülmeye başlandı. Abbasiler Anadolu ile olan sınır bölgelerine
Türkleri yerleştirmişlerdir. Türklerin savaşçı özelliklerinden Abbasiler yararlanmıştır. Abbasiler, yeni
yapılarında taş yerine tuğla kullanmayı tercih ettiler. Kule ve daire şeklinde minareler yapıldı. Minyatür daha çok Türk sanatçılarının elinde gelişti.
Buna göre;
I. Abbasiler, Türkleri çeşitli alanlarda kullanmışlardır.
II. Abbasiler, Türklerin askeri özelliklerinden yararlanmışlardır.
III. Abbasiler, Türklerin mimari bilgilerinden yararlanmışlardır.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

2

D) I, II ve III
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4.

Hidroelektrik Santrali Projeleri

Rüzgar Santrali Projeleri

Doğalgaz Santrali Projeleri

Verilen haritaya göre Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını göstermektedir.
B) En iyi rüzgar potansiyeline sahip yerler Ege ve Marmara Bölgeleridir.
C) Ülkemizin doğal gaz potansiyeli ülke ihtiyacını karşılamaktadır.
D) Doğu Anadolu Bölgesi su enerji potansiyeli en az olan bölgemizdir.

5.

90° Kuzey Kutbu
Ekvator

Yerküreyi kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya bölen daireye ekvator denir. Paralellerin en uzunu
ekvatordur.

90° Güney Kutbu

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi konum ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Ekvator başlangıç paraleli olup derecesi sıfırdır.
B) Ekvatorun kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak üzere 180 tane paralel vardır.
C) Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısadır.
D) Birbirini takip eden iki paralel arası uzaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır.
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