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6.	Sınıf	|	Sosyal	Bilgiler

Toplumdaki Rollerim

1. İçinde yer aldığımız gruplarda bazı rollerimiz 
doğduğumuz andan itibaren vardır. Hiçbir za-
man değişmez.

Aşağıdakilerden hangisi buna örnek ola-
rak verilebilir?

A) Öğretmenlik B) Evlatlık 

C) Annelik  D) Babalık

2. Efe, eğitim gördüğü okulda futbol takımının 
kaptanıdır. Yaşadığı sakatlık yüzünden kap-
tanlıktan alınır. Efe bunun üzerine satranç ta-
kımına üye olur.

Bu bilgilere göre Efe ile ilgili,

I. Zamanla farklı gruplarda farklı roller üst-
lenmiştir.

II. Sahip olduğu tek bir rolü vardır.

III. Sahip olduğu rolleri doğuştan kazanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) I ve II

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

3. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itiba-
ren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin 
bir kısmı evlat ya da kardeş olmak gibi biyolo-
jik özelliklerimizden kaynaklanır. Bu rollerimiz 
herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmez. Bun-
ları seçme imkânımız da yoktur. 

Buna göre metinde bahsedilen sosyal rol-
lerimiz ile ilgili,

I. Doğuştan kazandığımız rollerdir.

II. Kişisel özelliklerimiz bu rollerde etkili de-
ğildir.

III. Rollerimizde bireysel tercihlerimiz söz ko-
nusu değildir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

4. Rollerimiz, toplumun bizden beklediği davra-
nışlardır ve rollerimiz çok çeşitli olabilir. Örne-
ğin Melih Bey gün boyu doktorluk rolünü üst-
lendikten sonra akşam markete uğradığında 
müşteri rolündedir. Evinde eş ve baba rollerini 
de üstlenmektedir.

Bu metinden yararlanılarak aşağıdaki çı-
karımlardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Bireyler aynı anda birden fazla rol üstlene-
bilir.

B) Erkek bireylerin üstlendikleri tüm roller ay-
nıdır.

C) Rollerimiz zaman içinde değişmez.

D) Üstlendiğimiz her bir rolün bize getirdiği 
sorumluluklar vardır.

5. Sevinçlerimizin ve üzüntülerimizin paylaşıldı-
ğı ilk yer olan ailemiz hayatımız boyunca yer 
alacağımız gruplar içinde en önemlisidir. Bu 
grup içinde evlat, ağabey, abla, torun, yeğen, 
kuzen gibi rolleri üstleniriz. Bu roller aile için-
de sevgi, saygı, dayanışma ve yardımseverlik 
duygularıyla yerine getirilmelidir.

Bu metne göre aile grubu ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yaşamımız boyunca içinde yer aldığımız 
gruptur.

B) Bu grup içinde birbirinden farklı roller üst-
lenebiliriz.

C) Bu grupta üstlendiğimiz rolleri olumlu duy-
gularla yerine getirmeliyiz.

D) Aile grubu sadece sevinç ve üzüntülerin 
paylaşıldığı bir gruptur.



Toplumdaki Rollerim

6. 
Meslek Sorumluluk

Toplumsal 
Beklenti

I. Polislik
Güvenliği 
sağlama

Dürüst ve fe-
dakâr olma

II. Öğretmenlik
Eğitim-öğ-

retim hizmeti 
sunma

Örnek vatan-
daş olma

III. Doktorluk
Sağlık 
hizmeti 
verme

Düzenli kent-
leşmeyi ger-
çekleştirme

IV. Çiftçilik
Tarımsal 
üretim 
yapma

Ucuz ürün 
satma

Bu tablonun hangi satırlarındaki tüm bilgi-
ler doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV

7. Rollerimiz bize birtakım hak ve sorumluluk-
lar yükler. Haklarımız hukukun çizdiği sınırlar 
çerçevesinde sahip olduğumuz kazanımlar ya 
da yapabileceklerimiz ile ilgilidir. Sorumluluk-
larımız ise üstlendiğimiz rollerimizin gerekle-
rini yerine getirmeyle ilgilidir. Örneğin okulda 
eğitim hizmetlerinden faydalanmak hakkımız, 
ders çalışmak ise sorumluluğumuzdur.

Bu metne göre hak ve sorumluluklarımız 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Rollerimiz sayesinde ikisini de elde ederiz.

B) Haklarımızın bir sınırı vardır.

C) Sorumluluklarımız rollerimizden bağımsız 
unsurlardır.

D) Haklarımız bize bazı sorumluluklar yükler.

8. • İçinde yer aldığımız meslek grubunun ge-
rektirdiği davranışlara ve kurallara uygun 
hareket etmeye mesleki rol denir.

• Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, 
sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı 
değildir.

Buna göre mesleki roller ile ilgili olarak,

I. Görev ve yetkileri yazılı kurallara dayanır.

II. Sosyal rollerden farklı özellikler taşır.

III. Yapılan mesleğin özelliğinden bağımsızdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

9. Aşağıdaki resimlerde yer alan çocuklar-
dan hangileri diğerlerinden farklı bir grup-
ta yer almıştır?

A)  B) 

C)  D) 
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6.	Sınıf	|	Sosyal	Bilgiler

Bizi “Biz” Yapanlar • Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengârenk

1. İnsanlara ait olan bilgi, inanç ve davranış bü-
tününe kültür denir.

Kültürün özellikleri ile ilgili,

I. Millî birlik ve beraberliği güçlendirir.

II. Hiçbir zaman değişime uğramaz.

III. Dil yolu ile sonraki nesillere aktarılır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve III

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

2. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde 
akrabalarının farkına varırlar. Tarih, bir mil-
letin nereden gelip nereye gittiğini gösteren 
kültürel bir unsurudur.

Buna göre tarih ile ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır?

A) Milletin hayatında önemli bir yere sahiptir.

B) Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü va-
zifesi görür.

C) İnsanın kendi toplumu ile bütünleşmesini 
sağlar.

D) Kültürün en önemli ögesidir.

3. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin 
oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, 
görenek ve bayramlar etkilidir. Bu ögelerin 
bir araya gelmesi kültürü oluşturur. Kültür bir 
toplumun devamı için önemli bir unsurdur.

Bu metne göre kültür ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Toplumu bir arada tutar.

B) Birden çok ögeyi içinde barındırır.

C) Bireylerin yaşamını kolaylaştırır.

D) Toplumun sürekliliğini sağlar.

4. Din,

• İnsanların duygu ve düşüncelerini etkile-
yerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını 
şekillendirir.

• Kültürü besler. Toplumun kültürel değerle-
rinin oluşması ve gelişmesinde etkilidir.

• Millî kültürümüz aracılığıyla toplumsal bir-
likteliğimizi güçlendirir.

Buna göre din kültürel ögesi ile ilgili,

I. Millî kültürün oluşmasında etkilidir.

II. İslam dinî toplumu bir arada tutar. 

III. Bireylerin hayat biçimlerini belirler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

5. Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşa-
ması ve gelişmesi dil yoluyla olur. Böylece 
millet hayatındaki devamlılık dil sayesinde 
sağlanmış olur. Kültürün bazı unsurları varlı-
ğını ve devamlılığını dile  borçludur. Toplum-
sal yaşamın vazgeçilmezi olan değerler, örf 
ve âdetler, gelenekler ve görenekler dil vası-
tasıyla nesilden nesile aktarılır.

Bu metinden yararlanılarak dil kültürel 
ögesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Diğer kültürel unsurların devamlılığını 
sağlar.

B) Kültürü canlı tutar.

C) Örf, âdet, gelenek, görenek gibi unsurların 
oluşmasını sağlar.

D) Toplumsal özelliklerin aktarımını sağlar.



Bizi “Biz” Yapanlar • Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengârenk

6. 

Sümeyye Boyacı: Madalyalara Doymayan 
Yüzücümüz

Sümeyye Boyacı, kol-
ları olmadan ve kalça 
kemiği çıkık bir şe-
kilde yüzme dalında 
pek çok başarıya imza 
attı. 15 yaşında Avrupa 
şampiyonu olan Sümeyye aynı zamanda bir 
ressam. Sümeyye Boyacı fiziksel koşulların 
kendisini engellemesine nasıl izin vermediğini 
şöyle anlatıyor: “Aslında hiçbir engelli, insan-
ların sıfatlandırdığı gibi engelli değil, gerçek 
engel  ve engelliler, bizim karşımıza çıkarılan 
zorluklar ve bu zorlukları çıkaran insanlardır.”

Genel ağdan düzenlenmiştir.

Bu haberden yararlanılarak,

I. İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptir.

II. Ön yargılar, engelli bireylerin yaşamlarını 
zorlaştırmaktadır.

III. Özel gereksinimli bireylerin de başarılı ol-
dukları alanlar vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

7.  Ön yargının sebeplerinin yazılı olduğu kutular 
pano üzerinde boyanacaktır.

Saygılı 
olmamak

Arkadaşlık 
ilişkilerinde bozulma

Empati 
kurmamak

Toplumsal 
çatışma

Buna göre panonun boyanmış son hâli 
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A)  B) 

C)  D) 

8. Ön yargı hem toplumsal hem de bireysel bir 
sorundur. Bireysel olarak değerlendirdiği-
mizde ön yargı, bireyin insanlarla iletişimini, 
arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu 
olumsuz etkilemektedir. İnsanlar hakkındaki 
ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, 
mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluş-
masına sebep olabilir.

Buna göre ön yargı ile ilgili;

I. bireyleri olumsuz etkilediği,

II. kalıp yargıların oluşmasına sebep olduğu,

III. toplumsal bir sorun olduğu

değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II

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

9. Ön yargının, ayrımcılığın, çatışmanın azal-
ması günümüzde toplumsal temasın arttırıl-
masına bağlıdır. İnsanlar arasındaki iletişim 
ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Bunun 
yanında empati ve karşılıklı saygı anlayışı da 
geliştirilmelidir.

Bu metinden yararlanılarak ulaşabilecek 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim ve olumlu davranışlar ön yargıyı 
engeller.

B) Toplumsal uyum imkânsızdır.

C) İletişim, bireyler arasındaki duygusal ba-
ğın azalmasına yol açmaktadır.

D) Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz 
yönde etkiler.



Adı	 :	...........................................

Soyadı	:	...........................................

D
ER

S	
U
YG

U
LA

M
A
	T
ES

Tİ
	•
 0

3

6.	Sınıf	|	Sosyal	Bilgiler

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var • Hak, Özgürlük, Sorumluluk

1. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dayanış-
ma son derece önemlidir.

Buna göre;

I. maddi durumu iyi olmayan öğrencilere 
devlet bursu sağlanması,

II. köy halkının imece usulü köye cami yap-
ması,

III. doğal afetlerin olduğu bölgelere yardım 
paketlerinin gönderilmesi

örneklerinden hangileri toplumsal daya-
nışmaya örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. 6. sınıfta okuyan Merve, öğretmeni ve arka-
daşlarıyla ilçedeki huzurevini ziyaret etmiş ve 
orada bulunan yaşlılara küçük hediyeler al-
mışlardır.

Buna göre,

I. Merve ve arkadaşları yaşlılara destek ol-
muşlardır.

II. Öğrenciler toplumsal birlikteliğe katkı sağ-
lamışlardır.

III. Öğrenciler bu faaliyetleriyle maddi kazanç 
elde etmişlerdir. 

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

3. Osmanlı Dönemi’nde şehirlerin belirli nokta-
larında “sadaka taşları” bulunurdu. Sadaka 
taşları cami avlularının en kuytu köşesine 
konulurdu. İmkânı olan insanlar, oyuğa bırak-
tıkları sadakalarla yoksulları rencide etmeden 
onlara el uzatma imkânı elde ederlerdi.

Buna göre Osmanlı Devleti aşağıdakiler-
den hangisini sağlamaya çalışmıştır?

A) Yardımlaşmayı B) Zenginliği

C) Dürüstlüğü D) Misafirperverliği

4. 

Görselleri verilen kuruluşlarla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlara farklı alanlarda destek olmaya 
çalışırlar.

B) Yardımlaşma ile ilgili kuruluşlardır.

C) Toplumda dayanışma ruhunu artırırlar.

D) Günümüzde faaliyet yürütmemektedirler.

5. “Eller çok olunca yük hafifleşir.”

İngiliz Atasözü

Bu atasözü aşağıdaki kavramlardan han-
gisi ile ilişkilendirilir?

A) Din B) Dayanışma

C) Gelenek D) Çalışma

6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın 
Faydaları

Toplumsal 
huzuru sağlar.

Şemada boş bırakılan kutucuklara aşağı-
dakilerden hangisi yazılamaz? 

A) İnsanlarla iletişimi arttırır.

B) Bir arada yaşamamızı sağlar.

C) Sosyal bağlarımızı güçlendirir.

D) Birlik ve beraberliği zedeler.



Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var • Hak, Özgürlük, Sorumluluk

7. Bilgi edinme ve dilekçe hakkı, devletin koyduğu 
kanunlar aracılığıyla vatandaşlara verilmiştir.

Bu haklarla ilgili;

I. karşılaşan hatalı durumların düzeltilmesi-
ne katkı sağladığı,

II. sorunlara çözüm arama yolları olduğu,

III. demokratik uygulamalar olduğu,

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

8. “Babam bu ay elektrik faturasını ödeme-
yi unutmuş. Elektriğimiz kesildi. Tüm aile bu 
olaydan olumsuz etkilendik.”

Bu durumda Yeliz’in babası için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Haklarını koruyamamıştır.

B) Özgürlüklerini kullanamamıştır.

C) Sorumluluklarını yerine getirmemiştir.

D) Düşüncelerini söylememiştir.

9. Haklarının ne olduğunu bilen bilinçli birey-
lerden oluşan toplumlarda karşılaşılabilecek 
sorunlar azalır. Şahıslardan hatta devlet ku-
rumlarından kaynaklanan sorunlar ile karşı-
laştığımızda neler yapmamız gerektiğini bil-
meliyiz. Karşılaştığımız sorunları çözerken 
haklarımız ve sorumluluklarımız doğrultusun-
da hukuka uygun hareket etmeliyiz.

Bu metinden yararlanılarak hak ve sorum-
luluklarımız ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Toplumsal sorunların azaltılması için hak-
larımızı öğrenmeliyiz.

B) Sorunlarımızı yasal yollardan çözmeliyiz.

C) Kişi ve devletle yaşadığımız sorunların çö-
zümünü nasıl sağlayacağımızı bilmeliyiz.

D) Hak ve sorumluluklarımızı ön plana çıka-
rarak yaşam kalitemizi yükseltmeliyiz.

10. Buğra Bey emekli olduktan sonra aldığı yeni 
evine elektrik bağlatmak için ilgili kuruma 
başvurmuş, gerekli işlemleri yerine getirmiş-
tir. Ancak aradan bir hafta geçmesine rağmen 
evine elektrik bağlanmamıştır.

Buna göre Buğra Bey yaşadığı sorunun 
çözümü için,

I. İlgili kurumlara dilekçe yazmalıdır.

II. Abonelik hakkından vazgeçmelidir.

III. Muhtara şikâyette bulunmalıdır.

davranışlarından hangilerini yapmalıdır?

A) Yalnız I B) I ve III

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

11. Haklarım Sorumluluklarım

I
Okula zamanında 

gitmek

Doktora gitmek II

Düşüncelerimi 
açıklamak

Kimseye zarar 
vermemek

Tabloda numaralanmış kutucuklara aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

I II
A) Arkadaş olmak Aşı olmak
B) Eğitim-öğretim 

görmek
Verilen ilaçları za-

manında kullanmak
C) Ev işlerine 

yardımcı olmak
Hastaneye 

gitmek
D) Dinlenmek Düzensiz  

beslenmek
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6.	Sınıf	|	Sosyal	Bilgiler

Türklerin Anayurdu Orta Asya

1. Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin en 
önemli nedeni ekonomik sorunlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlara ne-
den olan gelişmeler arasında yer almaz?

A) Otlak olarak kullanılan alanların daralması

B) İklimin sertleşerek tarım ve hayvancılığın 
elverişsiz hâle gelmesi

C) Yeni ticaret yollarının açılması

D) Su kaynaklarının azlığı ve salgın hastalık-
ların artması

2. Asya Hun Devleti’nde ordu ile halk iç içe ol-
muştur. Halkın büyük çoğunluğu orduda gö-
rev almış ve daima savaşa hazır olmuştur.

Buna göre Türklerle ilgili,

I. Ordu millet anlayışı görülmüştür.

II. Ücretli askerlere yer verilmiştir.

III. Halkın desteği ile ordu güçlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

3. Orta Asya Türklerinin yaşadığı yerlerde yapı-
lan kazılar sonucunda kılıç, deri ve kilim ka-
lıntıları bulunmuştur.

Buna göre Türkler aşağıdaki alanlardan 
hangisiyle ilgilenmemişlerdir?

A) Askerlik B) Dokumacılık

C) Hayvancılık D) Heykelcilik

4. Orta Asya ilk Türk devletlerinde hükümdar 
eşleri hatunlar devlet yönetiminde söz sahi-
biydi.

Aşağıdakilerden hangisi hatun ile ilgili bu 
bilgiyi kanıtlar nitelikte değildir?

A) Kurultaya katılması

B) Resmî metinlerde isminin geçmesi

C) Kağan yokken onu temsil etmesi

D) Askerî eğitim alması

5. • Orta Asya Türkleri göçebe hayat sürmele-
ri nedeniyle değişik coğrafyalarda hüküm 
sürmüşlerdir.

• Sahip oldukları toprakları hanedan üyele-
rinin ortak malı saymışlardır.

• Yaşadıkları bölgelerde dinî inanç yönün-
den hoşgörülü olmuşlardır.

Bu açıklamalardan yararlanılarak Orta Asya 
Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Yaşadıkları coğrafyada farklı inançtan top-
lumlarla karşılaşmışlardır.

B) Belli bir coğrafyaya bağlı kalmamışlardır.

C) Herkesin aynı şekilde ibadet etmesine 
özen göstermişlerdir.

D) Ülke topraklarının tek sahibinin hanedan 
olduğunu kabul etmiştir.

6. Orta Asya’nın coğrafi özellikleri, bozkır kül-
türünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 
Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve 
ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktör-
dür. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere 
sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandır-
mıştır. Bu sayede Orta Asya, dünya tarihinde 
Türklerin vatanı olmuştur.

Bu metinden yararlanılarak bozkır kültürü 
ile ilgili;

I. doğa koşullarından etkilendiği,

II. Türkleri farklı alanlarda etkileyen bir unsur 
olduğu,

III. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerini değiştir-
diği

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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



Türklerin Anayurdu Orta Asya

7. Aşağıda Orta Asya Türkleri ile ilgili fotoğraflar 
verilmiştir.

Bu fotoğraflardan yararlanılarak Orta Asya 
Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Göçebe hayat yaşadıkları
B) Dokumacılıkta gelişme gösterdikleri
C) Çadır sanatının geliştiği
D) Temel geçim kaynaklarının ticaret olduğu

8. Asya Hun Devleti hükümdarı Teoman’ın oğlu 
Mete Han, Orta Asya’da siyasi hâkimiyeti-
ni sağladıktan sonra Çin topraklarına doğru 
akınlara başlamıştır. Birçok yabancı kavmi 
kendi hükümdarlığı altına almıştır. Tüm bun-
ları on, yüz, bin gibi bölümlere ayırdığı disip-
linli ordusu sayesinde başarmıştır.

Bu metinden yararlanılarak Mete Han ile 
ilgili,

I. Orta Asya’da Türk birliğini sağlamıştır.

II. Güçlü bir askerî yapıya sahiptir.

III. Asya Hun Devleti’nin, en parlak dönemini 
yaşamasını sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

9. Uygurların diplomatik belgeleri, sözleşmeleri, 
vasiyetleri vb. belgeleri sakladıkları büyük bir 
arşivleri vardı.

Bu bilgi Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisini doğrular?

A) Yazıyı kullandıklarını
B) Hukuk sistemlerinin olmadığını
C) Matbaa tekniğini bilmediklerini

D) Bireysel ilişkilere önem verdiklerini

10. Aşağıda Kök Türklerin Ergenekon Destanı’n-
dan bir bölüm verilmiştir.

“...Dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri o ka-
dar çoğaldı ki artık oralara sığamaz oldular... 
Çıkmaya yol aradılar. Bir türlü bulamadılar. Bir 
demirci ‘Ben bir yer gördüm, orada bir demir 
madeni var. Sanıyorum ki... onu eritirsek bir 
yol buluruz.’ dedi... Tanrı’nın gücüyle deve çı-
kacak kadar yol açıldı. İşte o gün Kök  Türk-
lerce bayram sayıldı.”

Bu destandan yararlanılarak Kök Türkler 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Nüfuslarının çoğaldığına
B) Birlikte hareket ettiklerine
C) Orta Asya’dan sadece demircilikle uğra-

şan Kök Türklerin göç ettiklerine
D) Tanrı’nın gücüne inandıklarına

11. Kök Türk Yazıtları olarak adlandırılan eserler 
II. Kök Türk Devleti’ne aittir. Bu yazıtlarda ilk 
defa Türk adı bir millet adı olarak kullanılmış-
tır. Kök Türk Yazıtları’nda dünyanın yaratılı-
şı, Kök Türk Devleti’nin kuruluşu, yıkılışı ve 
tekrar kuruluşu anlatılmıştır. Bu yazıtlarda 
toplumsal hayatın her alanıyla ilgili öğütler de 
verilmiştir.

Bu metinde Kök Türk Yazıtları ile ilgili aşa-
ğıdaki sorulardan hangisinin cevabı yok-
tur?

A) Hangi devlete aittir?
B) Önemi nedir?
C) Yazıtlarda kullanılan alfabe nedir?
D) Yazıtlarda neler anlatılmıştır?
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6.	Sınıf	|	Sosyal	Bilgiler

İslamiyet’in Doğuşu

1. Hz. Ömer Dönemi’nde ilk düzenli ordu teşki-
latı oluşturulmuş ayrıca il teşkilatı, adli teşkilat 
ve hazine kurulmuştur.

Verilen bu gelişmeler aşağıdakilerden han-
gisinin zorunlu sonucudur?

A) İslam dininden dönenlerin atmasının

B) Devletin sınırlarının genişlemesinin

C) Sahte peygamberlerin türemesinin

D) Halifelik mücadelelerinin başlamasının

2. Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan iç çatışmalar ile 
devlette ilk bölünmeler başladı. Müslümanlar; 
Şiiler, Emeviler, Hariciler olmak üzere üç gru-
ba ayrıldılar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gös-
tergesidir?

A) Halifeliğin babadan oğula geçmeye başla-
dığının

B) Müslümanlar arasında görüş ayrılıklarının 
başladığının

C) Halkın yönetime karışmaya başladığının

D) İslam devletinin topraklarının genişlediğinin

3. İslam dininde bütün Müslümanlar eşittir. Ara-
larında ayrım yoktur.

Emevilerin aşağıdaki uygulamalarından 
hangisi bu düşünceye ters düşmüştür?

A) Avrupa’da fetih hareketlerinde bulunulması

B) Haremlik-selamlık uygulamasının olması

C) Müslüman olmayan devletlerle savaşıl-
ması

D) Arap olmayan Müslümanlara “Mevali” de-
nilip hor görülmesi

4. Hz. Muhammed Hicret’ten sonra,

• Mekke ve Medineli Müslümanları kardeş 
ilan etti.

• Medineli Yahudileri de vatandaşlığa kabul 
etti.

• Müslüman ve diğer toplulukların haklarını 
belirleyen Medine Sözleşmesi’ni oluşturdu.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini 
kanıtlamaktadır?

A) Yahudilerin dinî yönden dışlandığını

B) Yeni bir İslam devletinin kurulmakta oldu-
ğunu

C) Kur’an’ın henüz yazılı hâle getirilemediğini

D) Hz. Muhammed’in Mekke’de gücünün azal-
dığını

5. Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar ilk olarak 
624 yılında Bedir Savaşı’nda karşı karşıya 
geldi. Savaşı Müslümanlar kazandı. Savaş 
sonunda esir olan Mekkeli müşriklerden oku-
ma yazma bilenler, on Müslüman’a okuma 
yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı.

Bu metinden yararlanılarak Müslümanlar 
ile ilgili,

I. Mekkeliler karşısında ilk zaferlerini kazan-
mışlardır.

II. Eğitime önem vermişlerdir.

III. Mekkeli müşriklerin tümünü savaş sonra-
sında serbest bırakmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III



İslamiyet’in Doğuşu

6. Aşağıda İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nı 
gösteren harita verilmiştir.

Bu haritadan yararlanılarak aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Arap Yarımadası, Habeş Krallığı ve Sasa-
ni İmparatorluğu arasında yer almaktadır.

B) Günümüz Anadolu topraklarında Doğu 
Roma İmparatorluğu bulunmaktadır.

C) Mısır, Arap Yarımadası’nın en önemli ül-
kesidir.

D) Arap Yarımadası’nda Tebük, Medine, Mek-
ke gibi şehirler yer alır.

7. Cahiliye Dönemi’nde Arap Yarımadası’nda 
Araplar yaptıkları putları ilah yerine koyarlar-
dı. Her türlü kötü davranış yaygındı. Can ve 
mal güvenliği yoktu. Ticaret gelişmişti. Bir ki-
şinin işlediği suçtan dolayı tüm soyu sorumlu 
tutulurdu. Kadınlar önemsenmez, kadınlara 
miras verilmezdi. Araplar arasında da sürekli 
kan davaları yaşanırdı.

Bu metinden yararlanılarak Cahiliye Dö-
nemi ile ilgili;

I. eşitsizliğin yaşandığı,

II. güvenliğin olmadığı,

III. toplumsal birlikteliğin sağlanmadığı

değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

8. Hz. Muhammed son haccında Müslümanlara 
Veda Hutbesi ile seslenmiştir. Aşağıda Veda 
Hutbesi’nden bir bölüm verilmiştir.

“Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın 
Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza 
hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstün-
lük ancak takva iledir.”

Bu sözleri ile Hz. Muhammed aşağıdaki-
lerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Özgürlük B) Egemenlik

C) Eşitlik D) Hukuk

9. Abbasiler Dönemi’nde Türklere ılımlı davra-
nılmış, devlet yönetiminde ve orduda Türklere 
görev verilmiştir.

Buna göre Abbasilerle ilgili,

I. Türklere hoşgörüyle yaklaşmışlardır.

II. Arap milliyetçiliği yapmamışlardır.

III. Türklerin savaşçılık özelliğinden yararlan-
mışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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6.	Sınıf	|	Sosyal	Bilgiler

Türkler İslamiyet İle Tanışıyor

1. İslamiyet’i kabul eden Türklerin hayat tarzla-
rında ve geleneklerinde önemli değişiklikler 
olmuştur. Bununla beraber İslamiyet’ten ön-
ceki Türk gelenekleri önemini korumaya de-
vam etmiştir.

Buna göre Türkler ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılabilir?

A) İslamiyet’i kabul eden Türkler millî özellik-
lerini de devam ettirmiştir.

B) İslam dinini kabul eden Türkler Araplaş-
mıştır.

C) İslam dinini kabul eden Türkler önceki ge-
leneklerini tamamen unutmuşlardır.

D) İslamiyet, Türklerin yaşantılarında hiçbir 
değişikliğe neden olmamıştır.

2. Orta Asya’nın geniş bozkırlarında varlık gös-
teren bazı Türk toplulukları, bağımsızlıklarına 
düşkün oldukları için göçebe bir yaşam tarzı 
benimsemişlerdir. Fakat bu topluluklar ara-
sında İslam dininin yayılmasıyla birlikte toplu-
lukların yerleşik yaşam tarzını benimsedikleri 
görülmüştür.

Buna göre İslam dini Türkler üzerinde;

I. sosyal hayatlarını değiştirdiği,

II. benimsedikleri veraset anlayışını terk et-
tikleri,

III. eşitlikçi anlayıştan uzaklaştıkları

etkilerinden hangilerini yapmıştır?

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

3. İslamiyet’ten önce Türkler;

I. Şamanizm,

II. Gök Tanrı,

III. Manihaizm

dinlerinden hangilerini kabul etmişlerdir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

4. • 751 yılında Araplarla Çinliler arasında ya-
pılan Talas Savaşı, Türklerin İslamiyet’i 
kabul etmelerinde etkili olmuştur.

• Ticari maksatlarla İslam beldelerine yolu 
düşen Türk tüccarlar, Müslümanları ve İs-
lam dinini tanıma fırsatı bulmuşlardır.

• Orta Asya’daki medreselerde yetişen der-
vişler, ticaret kervanlarına karışarak gö-
rüştükleri insanlara İslamiyet’in esaslarını 
anlatıp öğretmişlerdir.

Bu örneklerden yararlanılarak ulaşılabile-
cek en genel yargı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Türkler açısından İslamiyet’in kabul edil-
mesi yüzyıllar sürmüştür.

B) Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde çe-
şitli faktörlerin etkisi olmuştur.

C) Ekonomik faaliyetleri Türklerin İslam dinini 
benimsemelerinde etkili olmuştur.

D) Türklerin İslamiyet’e olan ilgisi Orta As-
ya’da başlamıştır.

5. Türkler, bağımsızlığına düşkün bir millettir. 
Onların İslamiyet öncesindeki cihan hâki-
miyeti düşüncesi İslamiyet sonrasında cihat 
anlayışı ile devam etti. Karahanlıların, Gaz-
nelilerin ve Selçuklularının gayrimüslimlerle 
mücadelesinde bu anlayış etkili oldu.

Bu metinden yararlanılarak Türkler ile ilgili 
ulaşabilecek yargı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Din uğruna gayrimüslimler ile savaşmış-
lardır.

B) Cihan hedefi, İslamiyet sonrasında ortaya 
çıkmıştır.

C) Müslüman Türk devletleri aracılığıyla İsla-
miyet geniş coğrafyaya ulaşmıştır.

D) Bağımsız yaşama istekleri bir dinî tercihtir.



Türkler İslamiyet İle Tanışıyor

6. Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti olan 
Karahanlı Devleti’nin merkezi Balasagun’dur. 
Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. 
Daha sonra hükümdar olan Satuk Buğra Han 
Müslüman olmuş ve Abdulkerim adını alarak 
Türkler arasında İslamiyet’i yaymak için çalış-
mış, İslamiyet’i resmî din olarak ilan etmiştir.

Bu metne göre;

I. Karahanlıların Orta Asya’da kurulduğu,

II. Satuk Buğra Han’ın İslam dinine önem 
verdiği,

III. Karahanlı halkının devlet tercihi ile Müslü-
man yapıldığı

değerlendirmelerinden hangilerine ulaşı-
labilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

7. Oğuzların Kınık boyuna mensup olan Sel-
çuklu Devleti, adını Selçuk Bey’den almıştır. 
Tuğrul Bey Dönemi’nde Selçuklu Devleti’nin 
sınırları genişlemiştir. Tuğrul Bey de halkına 
yeni bir yurt için verimli toprakları olan Ana-
dolu’yu hedef göstermiştir. Bizans İmpara-
torluğu’nu Pasinler Savaşı’nda yenmiştir. Bu 
savaş Selçuklu Türkleri ile Bizans arasında 
yapılan ilk önemli savaştır.

Bu metinden yararlanılarak Büyük Selçuk-
lular ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Kökenlerinin Oğuzlara dayandığına

B) Tuğrul Bey Dönemi’nde Bizans ile müca-
dele edildiğine

C) Selçuk Bey’in, Pasinler Savaşı’nda başa-
rılı olduğuna

D) Anadolu’yu yurt edinmeye çalıştıklarına

8. Türklerin İslamiyet’i kabulü ile birlikte yönetim 
alanında çeşitli değişiklikler olmuştur. Bu de-
ğişikliklerden bazıları şunlardır:

• İslam öncesinde görülen kurultay, divan 
adı verilen bir meclise dönüştü.

• Hükümdarlar halife tarafından onaylan-
maya başlandı.

• Hükümdarlar İslami isim ve unvanlar aldılar.

Bu değişikliklere göre Türkler ile ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Kurultay ve divana farklı işlevler kazandır-
mışlardır.

B) Halifeyi, hükümdardan daha üst bir konu-
ma koymuşlardır.

C) Geleneklerini devam ettirmişlerdir.
D) Dinî kuralları devlet yönetiminde uygula-

mışlardır.

9. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde Gök 
Tanrı inancının İslamiyet’e benzer yönleri-
nin bulunması etkili olmuştur. İslamiyet ön-
cesinde Türklerin inandığı Gök Tanrı inancı, 
ölümden sonra hayat, cennet ve cehennem 
anlayışı gibi İslamiyet’e benzeyen özellikleri 
Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştır-
mıştır.

Buna göre Türklerin İslamiyet’e girmele-
rinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin 
etkili olduğu söylenebilir?

A) Çok tanrılı inanış
B) Ölümden sonraki hayat
C) Ahlak kuralları
D) Hukuk uygulamaları


