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6. Sınıf
Sosyal Bilgiler

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

Küresel Bağlantılar - 2

1. Popüler kültür toplumu sürekli tüketime yönlendiren kitlele-

ri kendine bağımlı hale getiren bir yapıdadır. Bu kültür kitle 
iletişim araçlarıyla oluşturulan ve yaygınlaşan bir kültürdür.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün 
yayıldığı yerlerden biri değildir?

A) Televizyon Kanalları

B) Gazete ve Dergi Sayfaları

C) Reklam Aişleri

D) Oyun Alanları

2. 1999 yılında Marmara’da meydana gelen deprem ülkemiz-

de büyük acılara sebep olmuştur. Yunanistan, Almanya, 
Japonya gibi birçok dünya ülkesi ülkemizin yardımına koş-

muştur.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sağlanmasında 
etkili olmuştur?

A) Ekonomik gelişmenin

B) İhracatın artmasının

C) Uluslararası dayanışmanın

D) Kültürel gelişmenin

3. “Mert, Pakistan’da yaşanan sel felaketinin görüntülerini 
televizyonda görünce, oraya yardım ulaştırmaya karar 
verir. Kendisine verilen harçlıklardan biriktirdiği parayı, 
yardım kampanyaları aracılığı ile Pakistan’da felakete 
uğrayan insanlara bağışlar.”

 Mert’in bu davranışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İnsanlık görevini yerine getirmiştir.

B) Gücü yettiği kadar yardım etmiştir.

C) Yardım etmek zorunda bırakılmıştır.

D) Dünyada yaşanan olaylara duyarlıdır.

4. Dünyanın herhangi bir bölgesinde gerçekleşen doğal 
afetler sonucunda ülkeler arasında;

 I. dayanışma
 II. iş birliği
 III. paylaşma
 kavramlarından hangilerinin geliştiği söylenebilir?

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

5. Doğal afet yaşayan ülkelere yapılan yardımlarla aşa-
ğıdakilerden hangisi amaçlanmaktadır?

A) Afete uğrayan ülkelerin yaralarını sarmak

B) Kültürel gelişmelere katkı sağlamak

C) İhracat geliri elde etmek

D) Tarımsal üretimi arttırmak

6. Ülkemizin kuzeyinde bulunan Karadeniz’de başlayan çev-

re kirliliği nedeniyle Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler bir ara-

ya gelerek Bükreş Sözleşmesi’ni imzalamışlar ve Karade-

niz’in kirlilikten kurtarılması konusunda anlaşmışlardır.

 Paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sorunlar karşısında ülkeler iş birliği gerçekleştirmiş-

lerdir.

B) Karadeniz’de balık avlanmasını yasaklamışlardır.

C) Karadeniz’i korumak için antlaşmalar yapılmaktadır. 

D) Çevre kirliliğini önlemek için ülkeler ortak çalışmakta-

dırlar.
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. 2006 da İstanbul’da yapılan Formula 1 Park Grand Prix’si 
Ferrari’den Felipe Massa kazandı. Renault pilotu Fernan-

do Alonso ikinci, Ferrari pilotu Michael Schumacher üçün-

cü oldu.

 Aşağıdakilerden hangisi Formula 1’in (F1) ülkemize 
katkılarından biri değildir?

A) Ülkemizin tanıtımını yapmak

B) Kültürümüzü dünyaya tanıtmak

C) Ülkemizde futbolun gelişmesini sağlamak

D) Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak

8. Japonya’da 2011 yılında meydana gelen deprem sonra-

sı Türkiye Japonya’ya gıda yardımları başta olmak üzere 
giyim, prefabrik ev gibi malzemeler göndermiştir.

 Ülkemizin bu yardımı yapmasında;
 I. Uluslararası hukuka uyma
 II. Uluslararası dayanışma
 III. Siyasi çıkar elde etme

 durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

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

9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası etkinliklerin fay-
dalarından biri değildir?

A) Dil birliğini güçlendirir.

B) Dünya barışına katkısı olur.

C) Uluslararası ticarete katkı sunar.

D) Uluslararası kültürlerin kaynaşmasını sağlar.

10. I. Türkiye’nin devlet siyaseti, millî sınırlar içinde, egemen-

liğe dayanarak bağımsız yaşamaktır.
 II. Biz, milletlerarası karşılıklı güven ve saygıyı hedef 

alan açık samimi politikanın en ateşli taraftarıyız.
 III. Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve 

tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür.
 IV. Komşuları ile bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye 

siyasetinin esasıdır.

 Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda verilen sözlerin-
den hangisi Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde belir-
lediği dış politika ilkelerinden değildir?

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

11. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), baş-

ta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve ülkemize komşu 
ülkeler olmak üzere ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel 
alanlarda faaliyetler göstermektedir.

 Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi TİKA’nın ön-
celikle faaliyet göstereceği ülkelerden biri değildir?

A) Azerbaycan B) Türkmenistan
C) Kazakistan D) İspanya 

12. Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan ve hızla 
tüketilen unsurları kapsayan kültürdür.

 Buna göre;
 I. Müzik ve eğlence
 II. Giyim-kuşam
 III. Yemek

 alanlarından hangilerinde toplumumuzu etkilemektedir?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.

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


