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1. Aşağıdak�lerden hang�s� Türk kültürünün
geleneksel el sanatlarından değ�ld�r?

A)Bakırcılık B)Semerc�l�k

C)Fotoğrafçılık D)Çömlekç�l�k

 

 

 

2. ŞEHİR EN ÇOK TÜKETİLEN

YEMEK

Trabzon Hams�l� p�lav, balık

İzm�r Zeyt�n yağlı yemekler

Erzurum Etl� yemekler

 

Ver�len tablo �ncelend�ğ�nde şeh�rler arasında en
çok tüket�len yemek çeş�tler�ndek� farklılığın temel
sebeb� ned�r?

A)İnsanların eğ�t�m durumu

B)Coğraf� faktör etk�s�

C)İnsanlar arası etk�leş�m

D)Ps�koloj�k beklent�ler

 

 

3.
Ülkem�z�n her yöres�n�n kend�ne özgü yemek çeş�tler�

bulunur. Zaman �çer�s�nde bu yemekler her yerde

b�l�n�r, yen�l�r olmuştur. Fakat farklı yörelerde aynı

yemekler�n yapılışı ve tadı b�rb�r�nden farklıdır. Örneğ�n

lahmacun ülkem�z�n her yöres�nde b�l�n�r ama yapılışı

yöreden yöreye farklıdır.

Anlatılan duruma göre aynı yemeğ�n ülkem�z�n her
yer�nde b�l�nmes�n�n neden� kültürün hang�
özell�ğ�d�r?

A)Değ�ş�m B)Sürekl�l�k

C)Etk�leş�m D)Yabancılaşma

 

4.
Karaden�z yöres�ne a�t olan ve

genell�kle kemençe müz�ğ� eşl�ğ�nde

oynanan b�r halk oyunudur. Hızlı

hareketlerle oynanan bu oyun

Karaden�z'�n dalgalı den�z�n� ve yaşama

şartlarının zorluğunu �fade etmekted�r.

Ege yöres�ne a�t olan b�r halk oyunudur.

Y�ğ�tl�ğ�, mertl�ğ� ve cesaret� s�mgeler.

Tek k�ş� tarafından oynandığı g�b� b�rkaç

k�ş�n�n çember şekl�nde b�r araya

gelmes�yle toplu hâlde de oynanab�l�r.

Kadın ve erkekler�n ç�ftler oluşturarak

oynadıkları Trakya yöres�ne a�t b�r halk

oyunudur. Ç�ftler�n karşılıklı olarak

toplanmasıyla veya �k� sıra hâl�nde

d�z�lmes�yle grup hâl�nde oynanır.

Ver�len açıklamalarda ülkem�zde oynanan halk
oyunlarından hang�s� hakkında b�lg� ver�lmem�şt�r?

A)Halay B)Horon C)Zeybek D)Karşılama

 

 

 

5.
Selma öğretmen öğrenc�ler�nden kuşaktan kuşağa

aktarılan d�l�m�zdek� kültür öğeler�ne b�rer örnek

vermeler�n� �stem�şt�r.

Aşağıdak� öğrenc�lerden hang�s�n�n verd�ğ� örnek
doğru değ�ld�r?

A)Zehra : Keloğlan Masalı

B)Zübeyde: Nasrett�n Hoca Fıkrası

C)Al�: Kayser� Mantısı

D)Fer�de: Çanakkale Türküsü
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6.

Türk�ye, 2020 Avrupa Futbol Şamp�yonası Elemeler� 9.

maçında İzlanda'yı ağırladı. Türk�ye, kr�t�k maçta

berabere kaldı ve EURO 2020 f�naller�ne katılmayı

garant�led�. Maçı sonlandıran düdükten sonra ülkem�z�n

her köşes�nde cadde ve meydanlara akın eden

vatandaşlar üzerler�nde tuttukları takımın formaları,

eller�nde Türk bayrakları �le bu güzel olayı saatlerce

kutladı.

Ver�len b�lg�lerden yola çıkarak aşağıda ver�len
çıkarımlardan hang�s�ne ulaşab�l�r�z?

A)Futbol ülkem�zde uzun yıllardır oynanan en öneml�

kültürel öğeler�m�zden b�r�d�r.

B)M�ll� olaylarda farklılıklarımızı b�r kenara bırakıp, b�r

olmasını b�l�yoruz.

C)Avrupa şamp�yonasına �lk defa katılmanın haklı

gururunu yaşıyoruz.

D)Maçın İzlanda’da oynanmasından dolayı beraberl�k

f�nallere katılmamıza yett�.

 

 

7.
Kültür b�rl�ğ�, m�llet�n bütünleşmes�n� , devamlılığını

sağlar. Kültürel değerlere sah�p çıkan, koruyan,

yaşatan m�lletler, b�rl�k ve beraberl�ğ�n� devam ett�r�rler.

Çünkü kültür ögeler� �nsanları yakınlaştırır.

Bu b�lg�ye göre söz konusu kültür ögeler� arasında
aşağıdak�lerden hang�s� yer almaz?

A)Bayramlar B)D�l

C)Gelenekler D)Irkçılık

  

 

8.
“ Kültürümüze a�t bazı uygulamalarda toplumsal

paylaşmanın sev�nc�n� ve kaynaşmanın en güzel

örnekler�n� buluruz”

Hülya öğretmen�n açıklamasına aşağıdak�
öğrenc�lerden hang�s� doğru b�r örnek
vermem�şt�r?

A)Ablamın düğününe tüm eş dost ve akrabalarımız

katıldı.

B)Her Ramazan Bayramında apartman bahçes�nde

komşularımızla bayramlaşırız.

C)Bu yaz babamla gezd�k. Adana’da kebap, Hatay’da

künefe yed�k.

D)Komşumuzun kızının kına geces�ne a�lecek g�tt�k.

9.

M�llet olarak b�rl�kte yaşadığımız, kutladığımız ve

sev�nc�n� h�ssett�ğ�m�z özel günler vardır. Bunların en

başında bayramlar gel�r. D�nî bayramlarda a�le b�reyler�

bayramlaşır; akrabalar, komşular, arkadaşlar z�yaret

ed�l�r. Büyükler z�yaret ed�lerek eller� öpülür.

Bayramlarda sofralar kurulur, akraba ve komşularla b�r

arada yemekler yen�l�r. B�rb�r�ne dargın �nsanlar barışır.

Uzun süre b�rb�r�n� görmeye fırsat bulamayanlar

bayramlarda b�rb�rler�n� z�yaret eder. Eve gelen

m�saf�rlere �kramlarda bulunulur. Bayramlar toplumu

oluşturan b�reyler�n ortak duygu ve düşüncelerle

hareket etmes�n� sağlar. B�rl�k ve beraberl�ğ�m�z, sevg�

ve saygı duyguları bayramlarda güçlen�r.

Bu b�lg�lerde bayramların hang� yönü üzer�nde
durulmuştur?

A)Akraba ve komşularla b�rl�kte kutlanması

B)Yapılan �kramlardan dolayı harcamaların artması

C)Toplumda b�rl�k ve beraberl�ğ� sağlaması

D)Tat�l olarak değerlend�r�lmes�
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10 Türk Mutfağı dünyanın en zeng�n mutfaklarından

b�r�s�d�r.B�rçok yemek çeş�d� kültürümüzün zeng�nl�ğ�n�

yansıtmaktadır.Örneğ�n;

Zeyt�n�n çok yet�şt�ğ� Ege'de zeyt�nyağlı

yemekler,

Hayvancılığın çok yapıldığı Doğu

Anadolu'da et yemekler�,

Tahılın çok yet�şt�r�ld�ğ� İç Anadolu'da

hamur �ş� yemekler� örnek vereb�l�r�z.

Yemek kültürümüz �le �lg�l� ver�len b�lg�lere göre
aşağıdak�lerdenhang�s�ne ulaşamayız?

A)Bölgeden bölgeye farklılık gösterd�ğ�ne

B)Tarımsal faal�yetlerden etk�lend�ğ�ne

C)Yapılan hayvancılığın etk�l� olduğuna

D)Dünyanın en zeng�n mutfağına sah�p olduğumuza

11.
Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Fest�val� 1962

yılından ber� her haz�ran ayında düzenlen�yor. Fest�val

Mut'un semboü olan Çınaraltı Park'ında yapılıyor.

Fest�valde serg� ve konserler düzelen�yor. Ayrıca

Çınaraltı'na kurulan yörük çadırında lez�z m� lez�z ev

yapımı sıkma, börek ve tulum ayranı �kramları oluyor.

Günümüzde de halen kutlanan bu fes�val büyük �lg�

görmekted�r.

Bu met�nden yola çıkarak kültürümüzün hang�
özell�ğ� vurgulanmştır?

A)Farklılık B)Sürekl�l�k

C)Etk�leş�m D)Değ�ş�m

12.
Mers�n - Tantun�

Adana - Kebap

Kayser� - Mantı

? - Etl� ekmek

Soru �şaretl� �le bel�rlenen yere hang�s�n�n
get�r�lmes� uygun olur?

A)Konya B)İzm�r C)Trabzon D)Bursa

  

 

13.

Nevruz, baharın gel�ş�n� müjdeleyen ve Orta Asyadan

günümüze kadar gelen Türk kültüründe öneml� b�r yere

sah�p mevs�ml�k b�r bayramdır. Nevruz bayramında

�nsanlar b�r araya gel�r,çeş�tl� etk�nl�kler düzenlen�r ve

oyunlar oynanır. Nevruz, coşkuyla kutlanır.

Metne göre nevruzla �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s�
söylenemez?

A)Nevruz, baharın haberc�s�d�r.

B)M�ll� b�rl�k ve beraberl�ğ�n sağlanmasında etk�l�d�r.

C)M�ll� bayramlarımızdan b�r�d�r.

D)Kültürümüzde öneml� b�r yere sah�pt�r.

14.
Esk�den yapılan düğünler en az �k� gün sürer ve

düğünlerde genell�kle çorba, p�lav, tatlı g�b� el yapımı

�kramlar sunulurdu. Ş�md�lerde salon düğünler� moda

oldu �k� saatl�k, b�rde hazır yemek...

Yukarıda anlatılan durumun temel sebeb�
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Kültürel değ�ş�m

B)Teknoloj�n�n hayatımıza g�rmes�

C)İnsanların zeng�nleşmes�

D)Düğünler�n kısa sürmes�

15.
Halk oyunları m�llet�m�z�n duygu, düşünce ve

davranışlarını serg�leyen kültürel değerler�m�zden

b�r�d�r. Oyunlar konularını

…………………………........... alır.

Ver�len b�lg�de boş bırakılan yer aşağıdak�lerden
hang�s� �le tamamlanırsa yanlış olur?

A)günlük yaşamdan

B)�kl�m�n etk�ler�nden

C)batı kültüründen

D)toplumsal olaylardan
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16.
Kültürel değ�ş�m, kültürel öğeler�n geçm�şten

günümüze değ�şerek ulaşmasıdır.

B�lg�ye göre aşağıdak� kültürel öğeler�m�z�n
hang�s� günümüze kadar değ�ş�m göstermem�şt�r?

A)Erkekler�n cepken g�ymes�

B)Bayramlarda m�saf�rlere tatlı �kram ed�lmes�

C)Evler�n kerp�çten yapılması

D)Çocukların kumaş mend�l kullanması

17.

Ramazan ve Kurban Bayramlarıd�n� bayramlarımızdır.

Bu bayramlarda a�leler b�r araya gel�pbayramlaşır.

Akraba ve komşular z�yaret ed�l�r. Uzakta olan akraba

ve dostlarımız esk�den telefonla aranır veyamektup,

kartpostal ve telgraflar gönder�l�rd�. Günümüzde �se

teknoloj�dek� gel�şmelere bağlı olarak bunların yer�n�

SMS gönderme, genel ağ bağlantısı yoluyla görüntülü

arama almıştır.

Buna göre kültürle �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s�
söyleneb�l�r?

A)Kültürel ögeler zamanla değ�ş�me uğrar.

B)Kültür, toplumdan topluma farklılık göster�r.

C)Bayramlaşma Türklere özgü b�r uygulamadır.

D)Teknoloj�n�n kültür üzer�nde b�r etk�s� yoktur.

 

18.
B�r m�llet�n geçm�şten geleceğe aktardığı madd� ve

manev� değerler�n tamamına kültür den�r.

Aşağıdak�lerden hang�s� kültürel öğeler�n zaman
�ç�nde değ�ş�me uğramasına örnekt�r?

A)Al�’n�n askere g�decek ab�s� �ç�n asker kınası

yakılması.

B)Büşra’nın evlenecek ablası �ç�n kına meras�m�

yapılması.

C)Mustafa Bey’�n oğlu �ç�n sünnet düğünü tert�p

etmes�.

D)Damla’nın anneannes�n�n, düğünalanına at �le

g�tmes�.

19.
Toplumumuzda esk�den ber� geçerl� olan kültürel

unsurlardan bazıları değ�şerek, bazıları �se

değ�şmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Bazıları �se

tamamen yok olmuştur.

Aşağıdak�lerden hang�s� geçm�şten günümüze
kadar değ�şmeden gelen kültürel ögelerdend�r?

A)Ç�kolata �kram ed�lmes�

B)Kolonya dağıtılması

C)Büyükler�n eller�n�n öpülmes�

D)Düğünler�n salonlarda yapılması

20.
Kültürel özell�kler�m�z geçm�şten günümüze

aktarılırken zaman �ç�nde değ�ş�me uğrayab�l�r.

Aşağıdak�lerden hang�s� bu değ�ş�me örnek olarak
göster�leb�l�r?

A)Ev�m�ze gelen m�saf�rler�n en �y� şek�lde ağırlanması

B)Bayramlarda büyükler�n eller�n�n öpülmes�

C)Kumaş mend�ller�n yer�ne kâğıt mend�ller�n

kullanılması

D)Düğünlerde akrabaların,komşuların b�r araya

gelmes�


