BECERİ TEMELLİ
SORULAR

6. Sınıf
Sosyal
Bilgiler

4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum
1. Aşağıda bazı kurum ve kuruluşların amaçları ve işlevleri verilmiştir.
Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme
tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet
politikası haline gelmesine katkı sağlamak.

Bilimsel konularda topluma ve ülke yönetimine bilimsel
danışmanlık yapmak, bilim insanlarını teşvik etmek ve
destek olmak, bilim eğitimi programları, konferans ve
seminerler vermek, ödül programları düzenlemek.

Ülkemizde genç bireyleri bilime ve teknolojiye yöneltmek
için çalışmalar yapmak, mecut bilimsel ve teknik bilgilere
erişmek ve erişilmesini sağlamak.
Ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre,
bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve
yayımlamak. Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik
açıklamalarını yapmak.
Buna göre yaşadığımız yerde kuraklığın artması, topraklarının verimsizleşmesi, yetiştirdiğimiz ürün sayısının gün
geçtikçe azalması ile ilgili yukarıda verilen kurumlardan hangisinin çalışma yapması beklenir?
A)

B)

C)

D)

2. Arkeolojik kazılar sonucunda toprak altından çıkarılan kalıntılar çıkarıldıkları yerde veya ülkemizin değişik müzelerinde sergilenerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Bu durum ülkemize gelen ziyaretçi sayısını artırmaktadır.
Arkeolojinin aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağladığı söylenebilir?
A) Tarım

B) Turizm

C) Ticaret

D) Sanayi
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3.

NANO TEKNOLOJİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

OTOMOTİV

SAĞLIK

ENDÜSTRİYEL
MUTFAK

BOYACILIK

KUMAŞ

Nanoteknoloji; maddeyi dolaylı olarak atom boyutuna indirgeme işidir. Atom üstüne atom koyarak yeni maddeler oluşturmayı
ve mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni ve dayanıklı maddeler oluşturma çalışmalarını içermektedir.
Verilenler göz önünde bulundurulduğunda nanoteknoloji ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Var olan bir maddeden yeni ve işlevsel maddeler üretmeyi amaçlamaktadır.
B) Üretilen ürünlerin daha sağlam ve kaliteli olması hedeflenmektedir.
C) Günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır.
D) Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır.

4. Aşağıda Bilimsel araştırma basamaklarının sıralaması verilmiştir.
I.
II.
III.
IV.
V.

Konu belirleme
Hipotez( varsayım) oluşturma
Bilgi ve belge toplama
Hipotezleri test etme
Elde edilen verileri raporlama

Alp sosyal bilgiler dersinde, atık yağların geri dönüşümü ile ilgi araştırma yapmaya karar vermiştir. “Atık yağların geri
dönüştürülmesi ile hem doğal su kaynaklarının kirlenmeyeceğini hem de suda yaşayan canlıların zarar görmeyeceğini” ileri
sürmüştür.
Alp bundan sonra araştırmasına bilimsel araştırma basamaklarından hangisi ile devam etmelidir?
A) Hipotez (varsayım) oluşturma
B) Elde edilen verileri raporlama
C) Bilgi ve belge toplama
D) Hipotezleri test etme
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5. Hipotez: Herhangi bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerdir.
Buna göre aşağıda yapılan bilimsel araştırmanın hangi adımında hipotezde bulunulmuştur?
A) Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının önlenmesinde sürücü eğitiminin önemi ile ilgili bir araştırma yapmaya karar verdim.
B) Sürücü eğitim merkezlerinde görev yapan eğitmenlerin sürüş teknikleri konusunda daha tecrübeli kişilerden seçilmesi
gerektiğini ileri sürdüm.
C) Çalışmalarımda kütüphaneden ve genel ağdan yaptığım araştırmalarda eserlerinden yararlandığım yazar ve araştırmacıların isimlerini, kitap adları, sayfa numaraları ve basımevlerini yazdım.
D) Elde ettiğim bilgileri konularına göre sınıflandırarak doğruluğunu test ettim. Yaptığım araştırmada eğitmenlerin uzman
ve tecrübeli kişilerden oluşmasının önemli olduğu sonucuna ulaştım.

6. Yazarların aylarca hatta yıllarca çalışarak, fikir üreterek, emek vererek yazmış oldukları eserleri, izin almadan gizlice çoğaltmak korsan ürün olarak nitelendirilir. Korsan ürünlerin satışı yasal olmadığı için, korsan satışlara vergilendirme yapılamamaktadır. Bununla birlikte eser sahipleri emeklerinin karşılığını almadıkları gibi yaratıcılıkları da etkilenmektedir.
Buna göre korsan ürün alım ve satımının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Devlet gelirlerinin azalmasına
B) Toplumun bilinçlenmesine
C) Üretkenliğin azalmasına
D) Fikir hırsızlığına

7. Millî Eğitim Bakanlığı ile Tübitak arasında imzalanan protokol gereğince öğrencilere farklı bilim dallarını tanıtmak, sevdirmek,
merak uyandırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda bilim fuarlarının desteklenmesine karar verilmiştir. Her sene okullarda öğretmenler öncülüğünde bilim fuarları düzenlenmektedir. Bu fuarlarda ortaokul ve lise öğrencilerinin, eğitim-öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konularda araştırma yapacakları ortamın oluşturulması amaçlanır.
Öğrencilerin araştırmalarının sonuçlarını sergilemeleri, izleyiciler ile birlikte eğlenerek öğrenmeleri sağlanır.
Buna göre Tübitak Bilim Fuarı ilgili;
I. Öğrencilerin araştırma yapacakları konuları kendilerinin belirleyebildiğine,
II. Öğrencilere bilimi sevdirmeyi ve araştırma yapmayı amaçladığına,
III. Öğrencilerin hem öğrenme hem eğlenme imkânı elde ettiğine
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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8. ‘’Elinizde tuttuğunuz kitap, kağıt ve mürekkepten ibaret değildir. Yazarın alın terinin ürünüdür. Bu kitabın ortaya çıkmasında
yazarın yanı sıra matbaacı, grafiker, dizgici ve yayıncı gibi pek çok kişinin emeği vardır.
Bir kitabın korsanının veya fotokopisinin alınması pek çok kişinin emeğinin çalınması anlamına gelmektedir.
Bir yazar yazdığı kitaptan telif ücreti alamıyorsa yayıncı yaptığı masrafı karşılayamıyorsa o kitabın yeni baskı yapma ihtimali yoktur.
Buna göre metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Mesleki zorluklara
B) Emek hırsızlığına
C) Kağıdın pahalılığına
D) Basımevinin sorunlarına

9. Bilim insanlarının merakla beklediği Doğu Anadolu Gözlemevi Erzurum’da inşa ediliyor. Doğu Anadolu Gözlemevi proje koordinatörü, dünyanın sayılı gözlemevlerinden biri olacak proje ile ilgili şunları söyledi:
“Bütün dünyanın, astronomi ve bilim camiasının gözü bu teleskopta. Erzurum'un dünya üzerindeki konumu kurulum için
çok iyi. Ayrıca Erzurum'da kar yağışının fazla ancak nemin az olması, havanın soğuk olması, astronomik açıdan en önemli
kriterlerden. Biz kızıl ötesi gözlem yapacağımız için soğuk hava ideal bir durum. Kar yağışı da atmosferi temizlediği için
önemli.”
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bu proje için Erzurum’un coğrafi konumunun uygun olduğuna
B) Türkiye'nin en büyük yatırım projesinin Erzurum’da olduğuna
C) Astronomik çalışmalarda hava şartlarının etkili olduğuna
D) Kar yağışının hava kirliliğinini azalttığına

10. Alman ordusu II. Dünya Savaşı'nda Hitlerin emriyle Sovyet topraklarına girmiş, Moskova önlerine geldiğinde kar fırtınasına
yakalanmıştır. Alman ordusu üç hafta içinde Moskova’da soğuk ve buna bağlı hastalıklardan dolayı 155 bin askerini kaybetmiştir.
Yaşanan bu durum aşağıdaki bilim dallarından hangisi hakkında bilgi sahibi olmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır?
A) Arkeoloji

B) Felsefe

C) Coğrafya

D) Nümizmatik
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11. Bir yazılım firması tarafından kurulan Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasında seri üretime geçileceği belirtildi. Yeni üretilen
insansı robot serisinin bir çocuk tarafından bile çok rahat biçimde programlanabileceği ifade edildi. Bu robotlara, alışveriş
merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgâhtarlık, hasta bakıcılık gibi işler bile yaptırılabilinecek. Ayrıca insansı robotun yazılımı güncellenebilecek ve değişen ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde tasarlandı.
Buna göre insansı robotların üretilmesi ve yaygınlaşması sonucunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?
A) İnsan emeğine duyulan ihtiyacın azalması
B) Günlük yaşamı kolaylaştırması
C) Farklı alanlarda yararlanılması
D) Mesleklerin ortadan kalkması

12. Kitap, CD, DVD, radyo ve televizyon gibi ürünlerin üzerinde telif hakkını koruyan bandroller bulunmaktadır. Bandrol alımı
ve kullanımı ile eser nüshalarının sayısı bilinerek kontrol altında tutulmakta, kaçak ve izinsiz basımlar tespit edilmektedir.
Ayrıca bu bandroller, satın alınan ürünlerin üzerine devletçe belirli bir düzeyde vergi alındığını da göstermektedir.
Bu bilgilere göre bandrol uygulamasının amacı nedir?
A) Elektronik eşyaların yurtdışına çıkışını engellemek
B) Ülkemizde teknolojik ürünlerin satışını arttırmak
C) Üreticinin ve devletin haklarını korumak
D) Tüketicinin tasarruf bilincini geliştirmek

13. Korsan yayımlar, yayımcılık sektörünün gelişmesine ve büyümesine, istihdamın artmasına, vatandaşın kaliteli üretim kriterlerine uygun yayımlara ulaşmasına engel olmaktadır. Yazarın alın terini hiçe sayan korsan yayımlar, ayrıca devletin vergi
gelirlerini de azaltmaktadır.
Buna göre korsan yayımcılık ile ilgili;
I. Ülke ekonomisine zarar verdiği,
II. İnsan emeğini yok saydığı,
III. Toplumsal duyarsızlığa yol açtığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum
14. Hyperloop adlı kapsül trenler gelecekteki toplu ulaşım alışkanlarını geliştirip yenileyecek. Özel olarak geliştirilmiş mıknatıslar sayesinde sürtünme kuvveti yaşamayan ve saatte yaklaşık 1000 km hıza ulaşabilen bu yeni ulaşım teknolojisi, iki nokta
arasındaki mesafenin en hızlı şekilde kat edilmesini sağlayacak. Ayrıca havası alınmış bir tüp içerisinde çevresel koşullardan ve iklim şartlarından etkilenmeyecek.
Buna göre Hyperloop adlı kapsül trenler ile ilgili olarak;
I. İnsan hayatını kolaylaştıracağı
II. Zamandan tasarruf sağlayacağı
III. Kara yolundan daha güvenli olacağı
İfadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I, II ve III.

15.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının “Yaya öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesinin ardından yasa kapsamında ülke genelinde
“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Buna göre kavşaklarda, trafik lambasının olmadığı
yaya geçitlerinde araçlar yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak. Burada geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını yayaya vermek zorunlu hale getirildi.
Afiş ve verilen bilgi aşağıdaki Sosyal Bilim dallarından hangisiyle ilgilidir?
A) Hukuk

B) Coğrafya

C) Psikoloji

D) Tarih
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16. Bilim ve teknoloji yaşamımıza bilgisayarlar, akıllı telefonlar, üç boyutlu yazıcılar, tıbbi cihazlar, yazılımlar, elektrikli otomobiller ile girmişken gelecekte ise yapay zeka teknolojisi gibi sistemlerin hayatımızın bir parçası olacağı öngörülmektedir.
Buna göre;
I. Dünyadaki bilimsel çalışmaların tamamı teknoloji üzerine yapılmaktadır.
II. Bilim ve teknoloji sürekli gelişim ve ilerleme göstermektedir.
III. Yapay zeka geleceğin teknolojileri arasında yerini alacaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

17. Aysel, Avustralya'da yaşanan yangın felaketi konusunda genel ağdaki sitelerden ve kütüphaneden araştırma yapmıştır.
Yaptığı araştırma sonucunda yangında onlarca insanın, milyonlarca hayvanın öldüğü ve milyonlarca dönüm arazinin küle
döndüğünü tespit etmiştir. Yangının küresel ısınmaya etkilerinden de bahseden Aysel yangınlar konusunda tedbir ve önlemler ile ilgili edindiği bilgileri de raporuna yazmıştır. Son olarak da yararlandığı kaynakları yazarak çalışmasını tamamlamıştır.
Buna göre Aysel, yaptığı bilimsel araştırmada aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir çalışma yapmamıştır?
A) Varsayımda bulunma
B) Kaynakça oluşturma
C) Konu belirleme
D) Veri toplama

18. Korsan (Fikir hırsızlığı): Sahibinden izin almaksızın, orjinal bir fikir veya sanat eserinden, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltma yapılarak elde edilen ürünleri ifade eder. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok ürün uzun ve yorucu
bir süreçten geçerek bizlere ulaşır. Bazı insanlar büyük emeklerle ortaya çıkarılan bu ürünleri taklit edebilir, hatta kendi
ürünleriymiş gibi satabilirler. Bazen bu ürünlerin alınması ve kullanılması sağlığımız bile olumsuz etkileyebilmektedir. Buluş
veya ürünleri ortaya çıkaran kişiler gelir kaybı yaşarken devletimizde vergi kaybına uğrar. Aynı zamanda korsan ürün satan
kişiler haksız kazanç elde etmektedir.
Verilen açıklamalara göre korsan ürünlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Gerçek üreticiler hak kaybına uğramaktadır.
B) Vergi gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır.
C) Ucuz olmalarından dolayı tercih edilmektedir.
D) Bazı korsan ürünler sağlığımızı tehdit etmektedir.
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19. Akıllı İşaretler sistemi, konuyla ilgili bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilmiş karma bir sistemdir. RTÜK tarafından uygulanmaya konulan işaretlerin biri veya birkaçı televizyon programları başlarken program içeriğine göre ekrana gelmektedir.

Genel izleyici
kitlesi

7 yaş üzeri
izleyiciler
içindir

Şiddet/korku
unsurları
içerir

Olumsuz örnek
oluşturabilecek
davranışlar içerir

Aşağıdakilerden hangisi RTÜK tarafından uygulamaya konulan Akıllı İşaretler sisteminin amaçlarından biri olamaz?
A) İzleyiciyi olası olumsuz etkilerden uzak tutmak
B) Programın içeriği hakkında izleyiciyi bilinçlendirmek
C) Programların uygunluğunu yaş gruplarına göre ayırmak
D) İzleyicinin televizyon başında daha fazla zaman geçirmesini sağlamak

20. 6. sınıf öğrencisi Nil, Sosyal Bilgiler dersinde bilimsel araştırma basamaklarını öğrendikten sonra “deniz kirliliğinin canlılar
üzerindeki etkisi” konusunda bir araştırma yapmaya karar verir. Nil araştırması için konuyla ilgili genel ağdan, gazetelerden, dergi ve kitaplardan birçok bilgiye ulaşmıştır. Araştırmasını hazırlarken özellikle bilgiye ulaştığı ağların adreslerini, gazetelerin ad ve tarihleri, kitapların adlarını yazarak basımevlerini ve basım yıllarını belirterek çalışmasını tamamlamıştır.
Buna göre Nil bilimsel bir araştırma yaparken;
I.
II.
III.
IV.

Araştırma yapacağı konuyu belirleme
Bilimsel etiğe uygun kaynakça yazma
Sorunun çözümüne yönelik hipotezler oluşturma
Bilgileri konularına göre sınıflama

basamaklarından hangilerini uygulamıştır?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve IV.

D) III ve IV.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

6. Sınıf
Sosyal
Bilgiler

5. Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım
1. Güneydoğu Anadolu Projesi su kaynaklarını özellikle de Fırat ve Dicle nehirlerini etkili kullanarak sosyal, kültürel, ekonomik
ve çevresel gelişmeyi içeren bir bölgesel kalkınma projesidir. GAP’ın bölgeye etkilerine şu örnekler verilebilir:
- GAP’tan sonra Şanlıurfa pamuk üretiminde ülke birincisi olmuştur.
- Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin fark edilmesi sağlanmıştır.
- Pamuklu dokuma fabrikaları açılmıştır.
Verilen örneklerde GAP’ın aşağıdaki alanlardan hangisine katkısından bahsedilmemiştir?
A) Sanayi

B) Tarım

C) Ulaşım

D) Turizm

2.

Tavuk Çiftlikleri

Haritadaki güzargahta ailesiyle seyehat eden 6. sınıf öğrencisi Ahmet belirli merkezlerde tavuk çiftliklerinin yoğun olduğunu
görmüştür. Babasına kümes hayvancılığının neden bu merkezlerde yaygın olduğunu sormuştur.
Babasının verdiği cevap şöyledir:
- Kümes hayvancılığı arazi ve iklim seçiciliği olmadığı için ülkemizin her yerinde yapılabilir. Fakat bu güzergahta yaygın olmasının sebebi ise...
Ahmet’in babasının verdiği cevabın devamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimin uygun olmasıdır.
B) Arazilerin düz ve geniş olmasıdır.
C) Ekonomik getirisinin yüksek olmasıdır.
D) Nüfusu fazla olan illere yakın olmasıdır.
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3. Trakya Hamitabat’ta yaşayan İlker Bey ve ailesi evinin kışın ısınma sorununu doğalgazlı kalorifer kullanarak çözerken
Manisa Salihli’de yaşayan Muhsin Bey ve ailesi bu sorununu Jeotermal sistemli sıcak suyla çözmektedir. Batman'da yaşayan Ahmet Bey ve ailesi ise petrol kaynaklı sıvı yakıt kullanarak ısınırken Muğla Yatağan’da yaşayan Mustafa Bey ve ailesi
linyit kömürü yakan katı yakıtlı kalorifer kullanarak kışın ısınmışlardır.
Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi tükenmeyen (yenilenebilen) enerji kaynağını kullanarak kışın ısınma sorununu çözmüştür?
A) İlker Bey

B) Muhsin Bey

C) Ahmet Bey

D) Mustafa Bey

4.

“Kara Toprak”
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır.

Büyük Halk Ozanı AŞIK VEYSEL
Buna göre toprağın;
I. Tarım
II. Hayvancılık
III. Madencilik
alanlarından hangilerinde kullanıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I, II ve III.

5. Ülkemizdeki doğal kaynaklardan biri de ormanlardır. Ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak ormanlardan elde edilen ana malzeme odun ve tomruktur. Kereste ve kağıt sanayisinin hammaddesi olan odun her türlü ahşap ürünün yapımında da kullanılarak ekonomik kazanç elde edilir. Bunların yanı sıra ağaç ve bitkilerden; gıda üretiminde, barınmada, hayvancılıkta, cilt
bakım ve güzellik ürünleri ile ilaç yapımında faydalanılır.
Verilen metinde ormana dayalı sektörlerden hangisine değinilmemiştir?
A) Turizm

B) Eczacılık

C) Kozmetik

D) Mobilyacılık
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6. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’si Türkiye’de bulunmaktadır. Ülkemizde çıkarılan demir, krom, bakır, boksit
gibi madenler sanayimizde önemli yere sahiptir. Öyle ki ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşundan 23’ü madene dayalı sanayi kuruluşlarıdır. Ayrıca yine ülkemizde çıkarılan taşkömürü, linyit gibi madenler termik enerji üretiminde kullanılmaktadır.
Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengindir.
B) Madenlerin tamamı ülke içinde kullanılmaktadır.
C) Yeraltı kaynakları ekonomiye katkı sağlamaktadır.
D) Enerji üretiminde madenlerden yararlanılmaktadır.

7.

Su Alanları
%1,4
Su Alanları
Mera
%18

Diğer
%24,5

Orman
%28,6

Tarım
Mera
Diğer

Tarım
%27,5

Orman

Türkiye’de Arazi Kullanımı

Verilen grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Diğer alanlar genellikle sosyal tesisler ve yerleşim için ayrılmıştır.
B) Tarım alanlarında en çok yetiştirilen ürünler buğday ve arpadır.
C) Türkiye arazisinin yarısından fazlası tarım ve orman alanıdır.
D) Su alanları içerisinde en büyük oran akarsulara aittir.

8. Yapılan araştırmalar önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz gibi kaynakların yeni rezervler bulunmazsa aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri yönündedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun önüne geçmek için yapılması gereken çalışmalardan birisidir?
A) Fosil yakıtların kullanımını artırmak
B) Isınımada linyit kömürünü tercih etmek
C) Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek
D) Doğal kaynakların kullanımına son vermek
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9. Mehmet Bey, Sivas’ın Divriği ilçesinde çıkarılan demir madenini işleyerek bir demir-çelik fabrikası kuracaktır. Ancak fabrika
için maden kömürünün çıkarıldığı Karabük’ü tercih etmiştir. Çünkü demiri eritmek için yüksek ısıya ihtiyacı vardır.
Mehmet Bey’in Karabük’ü tercih etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Ulaşım yollarına yakınlığı

B) Enerji kaynağına yakınlığı

C) Pazarlama kolaylığı		

D) İş gücü temininin kolaylığı

10.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Madde 73 - Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre,
vergi ödemekle yükümlüdür.
Aşağıda verilen yargılardan hangisi anayasamızın yukarıda verilen maddesini destekler nitelikte değildir?
A) Gelire göre vergi toplamak esastır.
B) Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir.
C) Kamu giderleri vergilerle sağlanmaktadır.
D) Herkesten aynı miktarda vergi alınmaktadır.

11.
VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ İLE DAHA İYİ BİR TÜRKİYE
900 Hastane
40.000 Okul
165 Üniversite
860 km Hızlı Tren Hattı
61.600 km Yol
67 Havaalanı
2.800.000 Kamu Görevlisi
.
.
.
VERGİLERİMİZ

Tahtaya yazılan bilgilerden yola çıkarak vergilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kamu giderleri için kaynak oluşturulmuştur.
B) Halkın toplumsal ihtiyaçları karşılanmıştır.
C) Devletimize maddi kaynak sağlanmıştır.
D) İlk yatırımlar sağlık alanına yapılmıştır.
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12. Doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanlarımız ağaçlardan, çalılardan, otsu bitkilerden, mantarlardan, mikroorganizmalardan oluşur. Reçine, sığla yağı, palamut gibi orman ürünlerinden ilaç ve kozmetik üretiminde faydalanırız. Bünyesinde kurt,
karaca, tilki, ayı, domuz ve geyik gibi yaban hayvanları da barındıran ormanlarımız doğal güzelliği ile de yerli ve yabancı
birçok ziyaretçinin ilgisini çekmektedir.
Buna göre ormanlarımızın;
I. Sağlık
II. Turizm
III. Hayvancılık
faaliyetlerinden hangilerine yaptığı katkıdan bahsedilmiştir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

13.
Balıkçılık
Maden kömürü
işletmesi
Büyükbaş
Hayvancılık

Petrol Rafinerisi
Fındık Üretimi
Zeytinyağı Üretimi
Tahıl Üretimi

Petrol
Rafinerisi
Turunçgiller Üretimi
Pamuk Üretimi

Harita incelendiğinde ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak;
I. Turizm faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapıldığı
II. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik gösterdiği
III. Tarım ve hayvancılıkta yüksek gelir elde edildiği
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) II ve III.

D) I ve III.
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14. Doğal yollarla oluşan; toprak, su, maden, orman, rüzgar ve güneş gibi insanların ihtiyaçlarını karşılayan her türlü zenginliğe doğal kaynak denir. İnsanlar, ekonomik faaliyetlerde bulunarak doğal kaynakları kazanca dönüştürmüştür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların ekonomik faaliyetlere dönüşümüne örnek olarak gösterilemez?
A) Eğitim fakültesinde okuyan Meltem Hanım'ın tarih öğretmeni olması
B) Ormanlık bir bölgede yaşayan Ali Bey’in kerestecilik yapması
C) Zeytin üretimi yapan Mustafa Bey’in zeytinyağı üretmesi
D) Deniz kıyısında yaşayan Ahmet Bey’in balık satması

15. Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hava, su, toprak gibi doğal kaynaklara ihtiyaçları vardır. Örneğin nefes
alabilmek için havaya, besin elde edebilmek için de toprağa, güneşe ve suya ihtiyaç vardır. Doğal kaynaklarımız sadece bu
gün için değil; gelecek nesillerin ve diğer canlıların devamı için önemlidir. Bu dengenin bozulmaması için doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmalıyız.
Buna göre doğal kaynaklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) Birçok alanda faydalanıldığından
B) Tasarruflu kullanılması gerektiğinden
C) Yenilebilir enerji kaynağı olduğundan
D) Doğal kaynakların korunmasının gerekliliğinden

16.
TÜRKİYE’DEKİ SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİNİN
İLLERE GÖRE DAĞILIMI

TÜRKİYE HARİTASI
II
I

IV
III

Verilen görseller değerlendirildiğinde üretimin hammaddeye yakınlık ilkesini göz önüne alındığında haritada zeytin
işletmeciliğinin hangi numara ile gösteren alanlarda yapılması daha uygun olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV
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17. Un ve makarna sanayinde kullanılan buğday, ülkemizde tahıllar içinde en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür. Buğday ülkemizde Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç her yerde yetiştirilebilmektedir.
Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde buğday tarımıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Un ve makarna sanayinin hammaddesidir.
B) Üretim potansiyeli en yüksek tahıl ürünümüzdür.
C) Ülkemizde yetiştirme alanı geniş yer tutmaktadır.
D) Ege kıyılarındaki üretim miktarı İç Anadolu'dan fazladır.

18. Şifalı Bitkiler Ülke Ekonomisine de İlaç Oldu
Türkiye’de defne, kekik, ada çayı ve keçiboynuzu gibi orman ürünlerinin ihracatından 507 milyon dolar gelir elde edilerek
ekonomiye büyük katkı sağlandı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa’nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor. Ülkeler ormanlardan elde ettikleri şifalı bitkilerin küresel pazarda satışından milyar dolarlık gelir sağlıyor. Türkiye de bu pazardaki payını her geçen gün
artırıyor.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Defne, kekik, ada çayı ve keçiboynuzu kıyı kesimlerde yetişmektedir.
B) Orman ürünlerinin ihracatı, ülkemize ekonomik katkı sağlamaktadır.
C) Türkiye, şifalı bitkiler pazarındaki payını genişletmektedir.
D) Ülkemiz orman ürünleri bakımından oldukça zengindir.

19. Ülke ekonomilerinin güçlenmesi için, nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. Çünkü nitelikli insanlar verimli işler yaparak ve işleriyle ilgili yeni fikirler üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Nitelikli insan gücü üretime katkı sağlar.
Buna göre nitelikli insanla ilgili olarak;
I. Yeniliklere açıktırlar.
II. Üretken ve yaratıcıdırlar.
III. Ülkenin kalkınmasında etkili olurlar.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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20.

Verilen görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Vergilerimiz toplumun ihtiyaçları için kullanılmaktadır.
B) Vergilerdeki en fazla pay güvenlik hizmetlerine ayrılmıştır.
C) Vergilerimizin çoğunluğu enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılır.
D) Eğitim ve sağlık kuruluşlarının tamamı devlet tarafından oluşturulmuştur.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

6. Sınıf
Sosyal
Bilgiler

6. Ünite: Etkin Vatandaşlık
1. Demokratik ülkelerde tüm vatandaşların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu
yönüyle temel hakların korunmasında en etkili güç devlettir. Temel hak ve özgürlüklerin devlet tarafından anayasayla koruma altına alındığı toplumlarda bireyler kendilerini güvende hissederler. Bununla birlikte temel hakların kullanılması ülke
bütünlüğünü, toplum sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yine kanunlar çerçevesinde kısıtlanabilir.
Buna göre temel hak ve özgürlükler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Devredilebilir niteliktedir.
B) Bütün vatandaşlar için geçerlidir.
C) Bazı durumlarda sınırlama getirilebilir.
D) Devlet tarafından koruma altına alınmıştır.

2.
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru,
milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda
belirtilen, beyaz
ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı
"İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.

Anayasamızın yukarıda belirtilen ilk üç maddesine göre;
I. Bağımsızlık sembollerimiz anayasamızda belirtilmiştir.
II. Halkın egemenliğine dayalı yönetim şekli benimsenmiştir.
III. Ülkemizde kanun üstünlüğüne dayalı bir yönetim şekli vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I, II ve III.

3. Demokratik ülkelerde bireylerin, bir arada yaşayabilmeleri için birtakım kurallar vardır. Bu kuralların uygulanmasını
sağlayacak yöneticileri bireyler seçerler. Halk sahip olduğu yetkiyi belli süreliğine seçtiği vekiller aracılığıyla kullanır.
Demokrasilerde bireyler başkalarının haklarını ihlal etmeden istediği gibi yaşayabilir ve kanun önünde kimseye ayrıcalık
tanınmaz. Ayrıca farklı görüş ve anlayışlara saygı gösterilmesi esastır.
Bu açıklamada, demokrasinin temel ilkelerinden hangisine yer verilmemiştir?
A) Eşitlik

B) Özgürlük

C) Kuvvetler Ayrılığı

D) Millî Egemenlik
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4. Ülkemizde, belirlenen pilot illerden başlamak üzere şehirlerimizin akıllı şehirlere dönüşümü planlanmaktadır. Akıllı şehir sistemiyle daha güvenli, ulaşımı daha kolay, trafikte bekleme süresi daha az ve daha temiz bir çevreye sahip şehirler oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca akıllı şehirlerde deprem, sel, toprak kayması, hortum, fırtına gibi yıkıcı etkiye sahip doğa
olaylarına karşı tedbirler alınması ve şehirlerin doğa olaylarından daha az etkilenmesi hedeflenmektedir.
Buna göre gelecekteki akıllı şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Doğa dostu olduğuna
B) Hayatı kolaylaştırdığına
C) Doğal afetlerden daha az etkileneceğine
D) Yoğun nüfuslu illerde dönüşümün başladığına

5. Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarlarından Gül Esin 1933’te Demircidere Köyü'nün muhtarı seçildi. Görev yaptığı süre içinde özellikle kız çocukları da okusun diye ev ev gezerek aileleri ikna etmeye çalıştı. Köyle ilgili işlerin konuşulup tartışılması
için “köy odası” inşa ettirdi.
Buna göre;
I. Kadınlar da yönetime katılmıştır.
II. Eğitimde herkesin eşit olarak yararlanması için çalışılmıştır.
III. Farklı fikirlere önem verilmiştir.
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I, II ve III.

6. Demokrasi, halkın seçme ve seçime hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste temsilciler aracılığı ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır. Demokrasi anlayışı cumhuriyet rejiminde en güzel şekilde yaşanır. Demokrasilerde halk, yöneticilerini
kendisi seçer, kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınır. Egemenliğin kaynağı halktır.
Verilen bilgiye göre demokrasi ile ilgili;
I. Cumhuriyet olmadan demokrasi anlayışı var olmaz.
II. Demokrasilerde kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla korunmaktadır.
III. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken hesap vermezler.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I, II ve III.
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7. TBMM kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasa tasarısını kabul ettikten sonra Türk kadınlarının bu hakkını mücadele vermeden kolayca elde ettiklerini düşünenlere Atatürk'ün cevabı şöyle olmuştur:
"Türk kadınına bu hakkın bir lütuf olarak verildiği kanaatinde değiliz. Kimse bu kanaatte olamaz. Bir memleketteki yurdun
her tarafı istilâya uğradığı zaman kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar. Memleketin geri kalan
kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara toprağından yiyecek çıkarmaya çalışırlar, elbette bu varlıkların yurdun her
köşesinde ve her tabakasında söz söylemeye hakları vardır."
Buna göre Türk kadını için;
I. Ayrımcılık yapılmıştır.
II. Toplumsal hayatın içindedir.
III. Ülke yönetimine katılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

8. Eski Türklerde kadına büyük değer verilirdi. Devlet yönetiminde Hakanın yanında eşi Hatun'da yetkiliydi. Emirnameler
"Hakan ve Hatun emrediyor ki… diye başlardı. Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde de sultanların eşleri ve
kızları halka hizmet eden imarethane, çeşme, medrese gibi birçok yapının inşa edilmesini sağlamıştır. Fedakâr Türk kadını
milli mücadele döneminde bir araya gelerek Anadolu Kadınları Derneğini kurmuş, cephe ve gerisinde mücadeleye devam
etmiştir.
Buna göre Türk kadını ile ilgili;
I. Yönetim alanında etkilidir.
II. Sosyal faaliyette bulunmuştur.
III. Gerektiğinde ülkenin bağımsızlığı için çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

9. Ülkemiz yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir.
Güçler

İşlevi

Yetkili Organlar

Yasama

Yasa çıkarır.

TBMM

Yürütme

Kanunları uygulama gücüdür.

Cumhurbaşkanı

Yargı

Vatandaşların birbiriyle ve devletle
olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları
çözer.

Bağımsız mahkemeler

Verilen tabloya göre ülkemiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yetki karmaşasının yaşandığı
B) Kuvvetler ayrılığının uygulandığı
C) Tüm yetkilerin bir kurumda toplandığı
D) Sorunları çözmekte anlaşmazlıkların yaşandığı
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10. Meslek seçimi ile sadece mesleğimizi değil aynı zamanda gelecekte yaşayacağımız hayat biçimini de seçmiş oluruz.
Doğru meslek seçimi için öncelikle kendimizi iyi tanımamız, ilgilerimizin, yeteneklerimizin ve isteklerimizin neler olduğunun
farkında olmamız gerekmektedir. İlgileri ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapan insanlar ise işlerini severek yaparlar ve
bundan mutluluk duyarlar. Böylece iş hayatındaki başarıları ve kendilerine olan güvenleri artar.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Meslek seçiminde çevrenin etkisi de önemlidir.
B) Hayatımızın en önemli kararlarından biri meslek seçimidir.
C) Doğru meslek seçimi başarıyı ve mutluluğu etkilemektedir.
D) Meslek seçiminde ilgi, istek ve yetenekler dikkate alınmalıdır.

11. Demokratik tutum, vatandaşların birbirlerinin haklarına saygı gösterdiği, kanun ve kurallar çerçevesinde insanların değerli
ve eşit görüldüğü bir davranış türüdür. Nitekim insanlar birbirlerinin yaşam biçimlerine, farklı inançlarına saygı gösterir ve
yaşadığı toplumda sorumluluklarını yerine getirirler.
Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi demokratik tutuma örnek olarak gösterilemez?
A) İnsanlara kitap okunma alışkanlığı kazandırılması
B) Öğretmenin öğrencilerine söz hakkı verirken adil davranması
C) Anne ve babanın eve bir eşya alırken çocuklarının fikrini alması
D) Markette ödeme yapmak isteyen vatandaşın sırasını beklemesi

12. Yasama, kanun çıkarma gücüdür. Ülkemizde yasama gücü Türk milleti adına TBMM'ye verilmiştir. Devletimizin ilk meclisi
23 Nisan 1920'de açılmıştır, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." ifadesi hayata geçmiştir. Günümüze kadar milletvekili
sayıları değişiklik gösterse de günümüzde TBMM, 600 milletveikilinden oluşur. Seçimler 5 yılda bir yapılır. 18 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı milletvekili seçilebileceği gibi, milletvekillerini de seçebilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
A) Milletvekili olmak için belirli bir yaş sınırı vardır.
B) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak meclisin görevlerindendir.
C) 23 Nisan 1920'de açılan ilk meclis 600 millet vekilinden oluşmuştur..
D) Milletvekilini seçmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.
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13.
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Aşağıdakilerden hangisi verilen anayasa maddesine uygun bir örnek değildir?
A) Devletin vatandaşın yararını düşünmesi
B) Ayrıcalıklı bir grubun yönetimde olması
C) Yöneticilerin seçimle göreve gelmesi
D) Ülkenin kanunlarla yönetilmesi

14. Monarşi egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir. Yönetici olan kişi ömrü boyunca yönetimde kalabilir. Yönetme yetkisi babadan oğula, hanedan üyelerinden birine ya da
devletin ileri gelenlerinden birine geçebilir. Yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi tek
kişiye aittir.
Buna göre monarşi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yöneticinin belirli bir görev süresi yoktur.
B) Yasama, yürütme, yargı tek elde toplanmıştır.
C) Yönetici, devleti demokratik kurallara göre yönetir.
D) Yönetim ve karar verme gücü tek kişinin elindedir.

15. Kadınlar, İlk Türk Devletlerinden günümüze kadar önemli roller üstlenmiştir.
Anadolu’da yardımlaşma amacıyla kurulan ve dünyanın ilk kadın teşkilatı olan “Bacıyan-Rum” yani Anadolu Kadınlar Birliği
Teşkilatı bunun en güzel örneklerindendir.
I. Dünya Savaşı’na gelindiğinde, o zor günlerinde eşini şehit veren Erzurumlu Kara Fatma (Fatma Seher Erden) Bursa’nın
kurtuluşunda görev almıştır.
Günümüzde de hayatın her alanında çok önemli görevler almaktadırlar.
Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Türk kadını ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Geçmişten günümüze siyasi ve sosyal hayatta etkili olmuşlardır.
B) Zamanla toplumdaki sorumlulukları azalmıştır.
C) Kültürel değişime karşı direniş göstermiştir.
D) Seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdir.
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16. Güneşli bir bahar sabahında Mehmet Bey sahilde yürüyüşe çıkmıştı. Mavi ve yeşilin tüm güzelliklerini içinde barındıran
bu sahil kasabası yemyeşil ağaçlarla kaplı bir ormana da ev sahipliği yapıyordu. Huzurla devam eden yürüyüşü sırasında
aklına birden daha önce duymuş olduğu bir haber geldi. Haberde ormanlık alandaki ağaçların kesilerek yerine otel yapılacağından söz ediliyordu. İçini bir anda hüzün kaplayan Mehmet Bey bu durumu yerel basın aracılığıyla duyarlı insanlara
ulaşarak toplumsal bir tepkinin oluşmasını sağladı. Gazete, dergi, genel ağ gibi araçlar sayesinde oluşan toplumsal tepkinin ardından, halkın şikâyetlerini de dikkate alan belediye yöneticileri ağaçları kesip otel yapma fikrinden vazgeçti.
Buna göre otel yapma fikrinden vazgeçilmesinde;
I. Kamuoyu
II. Sivil toplum kuruluşları
III. Medya
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

17. Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğu yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetim şeklinde, devleti yönetecek
kişiler seçimle iş başına gelirler. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittirler.
Buna göre Cumhuriyet yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Seçilenler süresiz iktidarda kalır.
B) Yöneticiler halkın kararıyla seçilir.
C) Yasalar bütün vatandaşları kapsar.
D) Vatandaşlar arasında ayrım yapılmaz.

18. Demokrasi bilinci ailede başlar. Anne ve baba bir takım kararlar alırken çocuklarının fikrini alması demokratik bir ailede görülen davranışlardandır. İnsanların aileden sonra demokrasi bilinci kazandığı diğer bir yer de okuldur. Sınıf ortamında öğrencilerin birbirlerinin hakkına saygı göstererek eşit söz hakkı alması ve görüşlerini özgürce ifade etmesi buna örnek olarak
verilebilir.
Buna göre demokrasi kültürü ile ilgili;
I. Çocukların düşüncelerine değer verilmesi
II. Ayrım gözetmeksizin bütün öğrencilere söz hakkı verilmesi
III. Çocukların fikirlerini özgürce söyleyebilmesi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I .

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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19.
Belediye, vatandaşların sorunlarının anında çözümü için sosyal medya ihbar
hattı kurdu. Belediye Başkanı “Yaptığımız bu uygulama ile sosyal medya
üzerinden kurulan ihbar hattına gelen şikayetler hemen çözüme kavuşacak.
Gönderilen iletiler anında ilgili birime gönderilerek vatandaşın mağduriyeti
giderilecek. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için bunu yapıyoruz. Hayırlı
olsun.” dedi.

Bu habere göre belediyenin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?
A) Emniyet güçlerinin işini kolaylaştırmayı
B) Sorunlara hızlı ve çabuk çözüm üretmeyi
C) Sosyal medya kullanıcı sayısını arttırmayı
D) Gençleri teknoloji bağımlılığından kurtarmayı

20. Sivil toplum kuruluşları, vatandaşların ortak bir amaç uğruna bir araya geldiği, buna bağlı olarak daha iyi yaşam şartları için
gerekli faaliyetlerin birlikte ve bağımsız bir biçimde yürütüldüğü üyelerinden maddi bir beklentisi olmayan, bilgi, deneyim,
paylaşımcılık ve sorumluluk üstlenme esaslı sivil topluluklar veya örgütler olarak ifade edilebilir.
Buna göre sivil toplum kuruluşları için,
I. Resmi kurumlardan bağımsız çalışırlar.
II. Birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ederler.
III. Üyelerini aynı meslek grubundan seçerler.
yargılarından hangileri söylenilebilir?
A ) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

21. Erzurum’da dünyaya gelen Kara Fatma (Fatma Seher Erden) Balkan Savaşı’na ve I. Dünya Savaşı’na katılmıştır. Kocası
da Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşmüştür. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yılmamış, mücadeleye devam etmiştir. İzmit dolaylarında Yunanlılara karşı savaşmış, Bursa’nın kurtuluşunda görev almıştır. Üsteğmenliğe terfi ettikten sonra
kendisine verilen maaşı Kızılay’a bağışlayarak şöyle demiştir: “Bütün emel ve arzum yapmış olduğum hizmetten hiçbir
menfaat beklemememdir. Verilen maaşımı Kızılay’a terk etmekle son vatani vazifemi yaptım.”
Buna göre Türk kadınının;
I. Kararlı olması
II. Fedakâr olması
III. Vatansever olması
özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

6. Sınıf
Sosyal
Bilgiler

7. Ünite: Küresel Bağlantılar
1.

Atatürk’ün Milli Dış Politika Esasları

Devletlerin eşitliği:
Uluslararası ilişkilerde devletlerin
siyasi olarak eşit olması

Karşılıklılık (Mütekabiliyet)
Uluslararası ilişkilerde karşılıklı
güven ve saygıyı hedef tutmak

Komşu devletlerle barış içinde
yaşama: Komşularımızla ve
bütün devletlerle iyi geçinmek

M. Kemal ATATÜRK
Tam bağımsızlık:
Milli sınırlar içinde
bağımsız yaşamak

Yurtta barış dünyada barış:
Yurtta ve dünyada barış
ortamına katkıda bulunmak

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün milli dış politika esaslarına uymaz?
A) Dış devletlerin ülkemize müdahale etmelerini önlemek
B) Sınırlarımızın genişlemesi için askeri girişimlerde bulunmak
C) Dış politikadaki sorunları barışçıl yollara başvurarak çözmek
D) Dünya devletleri ile karşılıklı sosyal, siyasi ve ekonomik işbirliği sağlamak

2. Türkiye, bölgesel ve milletlerarası güven ve istikrar ortamının oluşturulması için her zaman çaba sarf etmektedir. Bunlar
yapılırken Türkiye geçmişten kalan meselelerin esiri olmamış, tüm ülkelere dostluk, kardeşlik ve iş birliği elini uzatmıştır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında barışa verdiği önemi dış politikanın her alanına yansıtmıştır. Musul, Hatay, Boğazlar Meselesi
gibi dış politika kanunlarını barışçıl diplomasi yoluyla çözüme kavuşturmuştur. 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olarak
dünya barışına önem verdiğini göstermiştir.
Bu durum aşağıdaki dış politika ilkelerinden daha çok hangisi ile ilgilidir?
A) Karşılıklılık (mütekabiliyet)
B) Yurtta sulh cihanda sulh
C) Devletlerin eşitliği
D) Tam bağımsızlık

3. Türkiye'nin ithal ve ihraç ettiği ürünler bulunmaktadır. Ülkemiz, yer altı kaynakları bakımından zengin olsa da bazı kaynakları sınırlıdır. Örneğin çıkarılan petrol ve doğal gaz ülke ihtiyacını karşılayamamaktadır. Petrol ürünleri, kimyasal ürünler ve
tıbbi malzemeler ile makinelerin bir kısmı diğer ülkelerden ithal ederken çeşitli sebze, meyve, fındık, pamuk ve hazır giyim
gibi ürünleri ihraç etmektedir.
Verilen bilgide Türkiye’nin diğer devletlerle hangi alandaki ilişkilerine değinilmiştir?
A) Ekonomik

B) Siyasi

C) Kültürel

D) Sosyal
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4.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı
Tarafından Oluşturulan 2019 Ocak Ayı İstatistikleri

Görsel incelendiğinde;
I. En fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Avrupa ülkesidir.
II. Almanya ile ticari ilişkilerimiz birinci sıradan üçüncü sıraya gerilemiştir.
III. En fazla ithalat yaptığımız ilk beş ülke arasında komşu ülkelerimiz bulunmamaktadır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

5. 					

C) II ve III.

D) I, II ve III.

“Popüler Kültür ve Endüstri İlişkisi”

Tüketim ile kültürün ne alakası var demeyin… “Müzik, fast food, televizyon programları, futbol, sanat vb.” popüler kültürle
ilişkilidir. Dolayısıyla popüler kültür kısaca “çabuk kullanım ve hızlı tüketim” olarak ifade edilebilir. Nasıl mı? Reklam, film
sektörüne bakın; birileri daha önceden bildiğimiz şeyleri veya bilip de önemsemediğimiz şeyleri “bir de böyle bakın” diyerek
modernleştirip akım haline getirebiliyor. “Al bunu kullan, bunu giy, bunu oku, bunu izle, bunu dinle” diye modernleşme adı
altında aslında size, bunlara ihtiyacınız var hissi yaratıp kullanmanızı sağlıyor.
Buna göre;
I. Popüler kültür, toplumların olumlu değişiminde önemli bir role sahiptir.
II. Tüketim alışkanlıklarını, popüler kültür araçları belirleyebilmektedir.
III. Günlük hayatımızın şekillenmesinde medya araçlarının rolü bulunmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

6. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütünün (UNHCR) 2019 yılı verilerine göre Türkiye, 4 milyon mülteciye kucak açmış durumdadır.
Atatürk’ün "Yurtta Sulh Dünyada Sulh!’’ ilkesi doğrultusunda politika izleyen Türkiye tarihin her döneminde olduğu gibi bugünde gerek komşularımızla gerekse tüm dünyada zora düşmüş her topluma dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet gözetmeksizin
yardıma koşmaktadır.
Bu bilgilerden hareketle ülkemizin hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli sınırlarını genişletmek
B) Bulunduğu coğrafyada güçlenmek
C) Ülkeler arası ekonomik ilişkiler kurmak
D) Ülkemizde ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmak
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7. Aşağıda Türkiye’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde belirlediği milli dış politikaların ilkeleri ve başlıkları birlikte verilmiştir.
Uluslararası ilişkilerde devletlerin siyasi olarak eşit olması

Karşılıklılık (Mütekabiliyet)
Tam bağımsızlık

Milli sınırlar içinde bağımsız yaşamak
Devletlerin eşitliği
Ülkemizde ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmak

Yurtta sulh, cihanda sulh

Buna göre ifadeler ve başlıklar eşleştirildiğinde hangi başlık dışarıda kalmaktadır?
A) Karşılıklılık (Mütekabiliyet)
B) Yurtta sulh, cihanda sulh
C) Devletlerin eşitliği
D) Tam bağımsızlık

8. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında işbirliği
protokolü, eğitim alanında işbirliği anlaşması, tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasına dair mutabakat zaptı, savunma
sanayisi alanında işbirliği anlaşması, yem bitkileri tohum üretimi ve sertifikalandırılması alanında işbirliğine dair anlaşma ve
Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi 6’ncı Toplantı Protokolü imzalandı.
Verilen bilgilere göre Türkiye-Azerbaycan arasında;
I. Ekonomik
II. Kültürel
III. Askerî
alanlarındaki ilişkilerden hangilerinin geliştiği söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

9. Ülkemizin dış politikada izlediği yolu belirleyen Atatürk, Sovyetler Birliği’nin dağılacağını düşünmüş ve Sovyetler Birliği
içerisinde yaşayan Türklerle manevi köprülerimizi sağlam tutarak yakınlaşmamızı söylemiştir. 1991 yılına gelindiğinde
Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan,
Kazakistan) ile Türkiye arasında ilişkilerin geliştirilmesi için 24 Ocak 1992 yılında Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajanlığı (TİKA) kurulmuştur. TİKA dünyanın pek çok yerinde Türklerin sorunlarıyla ilgilenmekte ve
Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Örneğin Orhun Yazıtları’nın bölgedeki olumsuz koşullardan korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Moğalistan'da Orhun Müzesi’ni inşa etmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Mustafa Kemal Atatürk’ün Sovyetler Birliği’nin geleceği hakkındaki tahminleri doğru çıkmıştır.
B) TİKA’nın kuruluş amacı Atatürk’ün Türk dünyasına ilişkin fikirleriyle bağdaşmaktadır.
C) TİKA Türk kültürünün korunması için çalışmalar yapmaktadır.
D) TİKA askeri alanda çalışmalar yapmaktadır.
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10.

Bu görselden hareketle;
I. Tika sosyal, kültürel ve eğitim alanında çalışmalar yapmaktadır.
II. Tika komşu ülkelerimiz dışında başka ülkelerde de faaliyet göstermektedir.
III. Tika’nın tüm projeleri tamamlanmıştır.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilmektedir?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve III.

D) I,II ve III.
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11.

Tarihi İpek Yolu’nu Yeniden Hayata Geçirecek Bir Proje Olarak Nitelendirilen
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolunda İlk Tren Hareket Etti
Çin’den çıkan
yüklerin Kazakistan
ve Türkmenistan
üzerinden Hazar
Denizi ile Bakü
Limanı’na oradan da
Gürcistan ve
Türkiye üzerinden
Avrupa’ya iletilmesi
ön görüyor.

Londra’dan Pekin’e demiryoluyla ulaşmak
mümkün olacak.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile;
I. Türkiye hızlı tren ile tanışmıştır.
II. Ulaşım ağı genişlemiştir.
III. Birçok ülkeyi kapsamaktadır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

12. Türkiye’nin komşu devletlerle ve diğer Türk devletleri ile olan ilişkileriyle ilgili şu bilgiler verilmiştir:
• Moğolistan’da Orhun Abideleri’nin bulunduğu alan TİKA tarafından Orhun Müzesi haline getirilmiştir.
• Komşu devletlerden petrol, doğal gaz, deri gibi ürünler ithal ederken tekstil ürünleri, elektrikli eşyalar, kimyasal maddeler
ihraç etmektedir.
• Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi kapsayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinde yer almaktadır.
Verilen bilgilere göre Türkiye’nin diğer Türk devletleriyle olan ilişkileri;
I. Askerî
II. Ekonomik
III. Kültürel
alanlarından hangileriyle ilgilidir?
A ) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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13. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle petrol ve doğal gaz zengini Orta Doğu ülkeleriyle Avrupa'daki tüketici pazarları arasında stratejik bir konuma sahiptir. Enerji ihracatı yapan doğu ülkeleriyle ithalatçı batı ülkelerinin enerji yollarının kesişim
noktasında yer almaktadır. Türkiye, uluslararası boru hatları ile enerji ihtiyacını karşılayarak gelir sağlamakla birlikte kaynakların taşınmasına aracılık ederek stratejik önemini arttırmaktadır. Uluslararası boru hattı projeleri ile Orta Asya, Hazar
ve Orta Doğu bölgelerinin petrol ve doğal gazını Avrupa'ya ulaştıran Türkiye'nin önemi daha da artacaktır.
Verilen bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Uluslararası petrol boru hattı projeleriyle ülkemizin önemi artacaktır.
B) Kurulacak olan petrol boru hatlari ile tarihi ticeret yolları canlandırılmak istenmiştir.
C) Türkiye, boru hatları ile hem enerji ihtiyacını karşılamakta hem de gelir sağlamaktadır.
D) Ülkemiz petrol ve doğalgaz zengini ülkeler ile Avrupa arasında bir köprü konumundadir.

14. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu TÜRKSOY, her yıl farklı ülkelerden yüzlerce sanatçının katılımıyla, tiyatrodan sinemaya, müzikten plastik sanatlara kadar çeşitli festivaller düzenlemektedir.
Buna göre TÜRKSOY’un aşağıdaki alanlardan hangisinde faaliyet gösterdiği söylenebilir?
A) Kültürel

B) Siyasi

C) Dini

D) Ekonomik

15.
Kültür: Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan geçmişten beri kısmen değişerek devam eden, kendine özgü her türlü
yaşam ve düşünüş tarzıdır.
Popüler kültür: Belli bir dönem için geçerli olan hızlı üretilen ve tüketilen kültürel öğelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır.
6. sınıf öğrencisi Melis kültür ve popüler kültür ile ilgili araştırma ödevini yapmıştır. Yaptığı araştırma ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.
Kültür

Popüler Kültür

I.

Ebru sanatı yapmak

Hamburgerin çocuklar tarafından tercih edilmesi

II.

Hacivat ve Karagöz oyununu izlemek

Sürekli modaya uygun giyinmek

III.

Bilgisayar oyunları oynamak

Sünnet düğünü yapmak

IV.

Büyüklerin elini öpmek

Telefon yazışmalarında mrb, nbr gibi kısaltmalar yazmak

Melis'in hazırladığı tabloda hangi numaralı bilgide hata vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV
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16.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü
“Milli Üretelim Biliçli Tüketelim Projesi”
Projenin amacı okullarımızda ve kurumlarımızda eğitim alan, geleceğin sosyal ve
beşeri mimarları olan tüm çocuk ve
gençlerimizin sorumluluk bilincini geliştirerek üretim odaklı düşünmelerini sağlamak.
“En hızlı kazanç tasarrftur.” Sloganıyla
kalıcı ve yerli tüketim bilinci oluşturmak.

Aşağıdaki sloganlardan hangisinin bu projeye uygun olarak hazırlandığı söylenemez?
A) Tasarruf ediyorum, çevreyi koruyorum
B) Bilinçsiz tüketme, geleceği yok etme
C) Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar
D) Enerjim, geleceğim

17. TÜRKSOY Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin üyeliği ile 2 Temmuz 1993 tarihinde kurulmuştur. TÜRKSOY’un amacı Türk kökenli ve Türk dili konuşan Türk devletleri ve halklarının birbirlerini daha iyi
anlamalarını sağlamak, Türk kültürü ve sanatının korunması, yeniden canlandırılmasını ve gelişmesi yönünde faaliyetlerde
bulunmaktadır. Türksoy'un resmi dili Türkçe, yönetim merkezi Ankara’dır.
Buna göre TÜRKSOY hakkında,
I. Türk kültürü ile ilgili çalışmalar yapmıştır.
II. Türk devletleri arasında yakınlaşmayı sağlamaktadır.
III. Uluslararası ticari faaliyetleri arttırmayı hedeflemektedir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A ) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

18. Sırbistan ile Türkiye arasında imzalanan 16 anlaşmayla iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 3 yılda 3 milyar dolara
ulaştırılması hedefleniyor.
Buna göre Türkiye-Sırbistan arasındaki ilişkilerin aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme göstereceği söylenebilir?
A) Kültürel

B) Sosyal

C) Siyasi

D) Ekonomik
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19.

Depreme yönelik
“hayat kurtaran” uyarılar

Görsele göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Deprem sırasında soğukkanlı olmak hayat kurtarabilir.
B) Sarsıntı bitmeden bulunduğumuz binayı terk etmek gereklidir.
C) Deprem sırasında bulunduğumuz yer ve aldığımız pozisyon önemlidir.
D) Depremde zorunlu haller dışında iletişim kanallarını meşgul etmemeliyiz.

20. Popüler kültür kavramı, belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temel mantığı “kullan at” olan popüler kültür ögelerine, dönemsel olarak ortaya çıkan, çok satan, tüketildikten sonra da ortadan kaybolan her şey girer. Örneğin bir dönem tüm dünyada özellikle gençler arasında sıkça dinlenen
bir şarkı tüketilmiş ve ortadan kaybolmuş, onun yerini başka şarkılar almıştır. Bu durum yiyecek, giyecek, eğlence gibi
yaşamımız içindeki tüm alanlarda geçerlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün ögelerine örnek olarak gösterilemez?
A) Çocukların çizgi film karakterlerinin davranışlarını örnek alması
B) Sosyal medya ortamında “trend” “ikon” gibi kelimelerin kullanılması
C) Oyuncaklarda Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi karakterlerin yer alması
D) İnsanların zamandan tasarruf etmek için fast food yiyeceklerini tercih etmesi

MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

7. Ünite: Küresel Bağlantılar
21. • Türkiye Maarif Vakfının, yurt dışında ülkemiz adına doğrudan eğitim faaliyetlerinde bulunması
• Türkiye’nin uluslararası boru hattı projeleriyle Orta Asya, Hazar ve Orta Doğu bölgelerindeki zengin doğal gaz ve petrol
rezervlerini Avrupa’ya ulaştırması
• Türkiye’nin NATO ve BM gibi örgütlerle iş birliği yaparak barış gücü operasyonlarında görev alması
Buna göre Türkiye'nin uluslararası alandaki;
I. Askerî
II. Kültürel
III. Ekonomik
faaliyetlerinden hangilerinde etkin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

22.

GÜRCİSTAN UYRUKLU
YABANCILARIN
MEVSİMLİK TARIM
İŞLERİNDE ÇALIŞMASI

Mevsimlik Tarım İşçileri
Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon illerimizde fındık ve çay hasat
zamanında oluşan işçi ihtiyacı nedeniyle Gürcistan vatandaşları çalışma izni
alarak ülkemizde mevsimlik tarım işlerinde çalışabilecekler. Fındık ve çay işlerinde
çalışma süreleri bir yılda doksan gündür.

Bu habere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ülkeler arasında yardımlaşma kültürü gelişmiştir.
B) Gürcü işçiler tarım işçiliğinde oldukça başarılıdırlar.
C) Karadenizde çay ve fındık üretiminde artış gözlemlenmiştir.
D) Ülkemizdeki mevsimlik tarım işçileri uluslararası düzeye ulaşmıştır.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

6. Sınıf
Sosyal Bilgiler

Cevap Anahtarı
1. Ünite

2. Ünite

3. Ünite

4. Ünite

5. Ünite

6. Ünite

7. Ünite

1. C

2. C

3. D

4. C

5. A

16. D 17. C 18. C

19. A

20. A

1. D

2. B

3. C

4. D

5. D

16. C

17. A

18. B

19. C

20. B

1. B

2. D

3. A

4. C

5. C

16. B

17. C 18. C 19. C 20. D

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. B

12. B

13. A

6. B

7. C

8. A

9. D

10. A

11. B

12. B

13. C 14. C 15. C

6. B

7. D

8. A

9. B

10. D

11. A

12. A

13. B

14. B

15. D

6. B

7. D

8. B

9. B

10. C

11. D

12. C

13. B

14. C

15. A

6. B

7. C

8. C

9. B

10. D

11. D

12. B

13. B

14. A

15. C

7. C

8. D

9. B

10. A

11. A

12. C

13. B

14. C

15. A

7. A

8. D

9. D

10. A

11. C

12. C

13. B

14. A

15. C

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

16. C

17. A

18. C 19. D

20. A

1. C

2. D

3. B

4. C

5. A

16. A

17. D

18. A

19. D

20. A

1. A

2. D

3. C

4. D

5. D

6. B

16. B

17. A

18. D

19. B

20. A

21. D

1. B

2. B

3. A

4. B

5. A

6. D

16. C

17. A

18. D

19. B

20. C 21. D 22. D
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15. A

