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

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

7. Ünite: Küresel Bağlantılar
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

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

7. Ünite: Küresel Bağlantılar
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
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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.

