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6. Sınıf
Sosyal Bilgiler

1. Semih Bey, gün boyu doktor rolünü üstlendikten sonra 
akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine 
geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir.

 Buna göre sosyal roller;

 I. zaman içinde değişebilir,
 II. bazıları sonradan kazanılır,
 III. kişilere bazı sorumluluklar getirir
	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

2.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 ilköğretim	 altıncı	 sınıf	 öğ-

rencisi	Bahadır’ın	evde	alabileceği	sorumluluklardan	
biri	olamaz?

A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek
B) Odasını temiz ve düzenli tutmak
C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek
D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak

3. Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, 
komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay-

ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi 
ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu-

ruz. Dargın olduklarımızla barışırız.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	dini	bayramların	
toplumsal	birliğe	katkılarından	biri	değildir?

A) Akrabalık bağlarını güçlendirir.
B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır.
C) İsraf ve savurganlığı artırır.
D) Komşuluk ilişkilerini geliştirir.

4. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. Çocuklarım 
evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum.  
Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde 
ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını 
sorarım.

	 Metne	göre	aşağıdakilerden	hangisi	Yasin	Bey’in	üst-
lendiği	rollerden	biri	değildir?

A) Evlat olmak  B) Şoför olmak
C) Baba olmak  D) Yönetici olmak

5. İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokulu’nda okuyorum. 
Suriye’de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden 
sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş-

lanmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün 
geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı-
kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim-

di onlarla çok iyi anlaşıyorum.

	 Buna	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşılamaz?

A) İnsanlar birbirini tanıdıkça önyargılar artar.
B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir.
C) Önyargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler.
D) Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir.

6.	 Toplumsal	yaşamın	vazgeçilmezi	olan	değerlerin,	örf	
ve	âdetlerin,	gelenek	ve	göreneklerin	nesilden	nesile	
aktarılmasını	 sağlayan	 kültürel	 öge	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

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

Birey	ve	Toplum	-	1
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6. Sınıf

Sosyal Bilgiler

Birey	ve	Toplum	-	1

7. Kültürel ögelerimizden biri de düğünlerimizdir. Toplumun 
her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün-

lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin 
mutluluğu için dualar edilir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?

A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir.
B) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde kutlanır.
C) Düğünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır.
D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli 

göstergelerinden biridir.

8. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları 
vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları 
yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama 
hakları vardır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir.
B) Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir.
C) İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir.
D) Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar 

vermemeliyiz.

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	sosyal	yardımlaşma	ve	da-

yanışmanın	sonuçlarından	biri	değildir?

A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir.
B) Birlik ve beraberlik duyguları artar.
C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık artar.
D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar.

10. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de 
ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir 
toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve 
sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl 
geçtiğini anlayacaksın.”

	 Yukarıdaki	 metinde	 kültürel	 ögelerden	 hangisinin	
önemine	vurgu	yapılmıştır?

A) Dil  B) Din
C) Dayanışma  D) Tarih

11.	 Önyargılar	insanlar	arasındaki	ilişkileri	nasıl	etkiler?

A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir.
B) İletişimdeki hataları azaltır.
C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar.
D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır.

12.	 Aşağıdakilerden	hangisi	sivil	toplum	örgütlerinin	ku-

ruluş	amaçlarından	değildir?

A) Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak
B) Toplumun birlik ve beraberliğini artırmak
C) Toplumun sorunlarına çözüm bulmak
D) Toplumu bilinçlendirmek


