
 

1. Bir milletin tarihsel gelişme süreci 

içinde meydana getirdiği maddi ve manevi 

değerlerin bütününe ne denir? 

A) Sanat 

B) Kültür 

C) Edebiyat 

D) Yönetim 

 

2. Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran kültürel 

değerlere ne denir? 

A) Milli tarih 

B) Milli bilinç 

C) Milli kültür 

D) Milli birlik 

 

3. Atatürk, millî kültürün korunması 

ve gelişmesine çok önem vermiştir. Bunun için 

aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? 

A) Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu 

kurmuştur. 

B) Yeni yollar ve köprüler yaptırmıştır.

C) İzmir İktisat Kongresini yapmıştır. 

D) Kültürümüzün yabancı kültürlerle 

zenginleşmesini istemiştir. 

 

1 – Gelenek ve göreneklerimiz  

2 – Halk oyunları                   3 –

4 – Mimari eserler ,                5 –

kuşam , 

6 – Dil , din ,                           7 

sanatları 

8 – Yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri kültürel 

ögelerdir. 

4. Yukarıdakilerden kaç tanesi milli kültürü

oluşturan öğelerdendir? 

A) 5  B) 6 

C) 7  D) 8 
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Yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri kültürel 

4. Yukarıdakilerden kaç tanesi milli kültürümüzü 

5. Aşağıdaki milli kültür 

öğelerimizden hangisi geleneksel el 

sanatlarımızdandır? 

A) Türk  kahvesi 

B) İznik çinisi                    

C) Çayda çıra oyunu 

D) Resim                

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk külütüne ait 

unsurlardan birisi değildir?

A) Hacivat ile Karagöz                   

B) Mevlana 

C) Türk hamamı 

D) Bale 

 

7. Geçmişten günümüze aktarılan, toplumun 

benimseyip uyguladığı değerlere ve ayrıca 

toplumda uyulması beklenen davranışlar 

denir? 

A) Kültür 

B) Gelenek 

C) Sanat 

D) Eğitim 

 

8. Geçmişten bugüne gelen; Camiler, Evler, 

Hanlar,    Hamamlar ,

Çeşmeler hangi kültür öğelerimizdendir?

A) Mimari 

B) Sanat 

C) Geleneksel 

D) Edebi 

 

9.  Ülkemizin her yöresi, birbirinden farklı zengin 

el işlemeleri ile doludur.

porselen üzerine yapılır?                                                             

A) Bakırcılık 

B) Ebru sanatı 

C) Çinicilik 

D) Minyatür 
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6. Aşağıdakilerden hangisi Türk külütüne ait 

unsurlardan birisi değildir? 

A) Hacivat ile Karagöz                    

Geçmişten günümüze aktarılan, toplumun 

benimseyip uyguladığı değerlere ve ayrıca 

klenen davranışlar ne 

8. Geçmişten bugüne gelen; Camiler, Evler,   

Hamamlar ,  Saraylar, Köprüler, 

Çeşmeler hangi kültür öğelerimizdendir? 

Ülkemizin her yöresi, birbirinden farklı zengin 

el işlemeleri ile doludur.  Aşağıdakilerden hangisi 

porselen üzerine yapılır?                                                             



 
 

10. Yazılı ve sözlü eserler ; 

masallar ,şiirler , tekerlemeler ,atasözleri 

,deyimler ,ninniler , bilmeceler ,türküler ,hikâyeler 

,gölge oyunu , destanlar yer alır. Aşağıdakilerden 

hangisi hayal ürünü  bir öğedir? 

A) Yunus Emre 

B) Hz. Mevlana  

C) Aşık Veysel 

D) Keloğlan 

 

11. Geleneksel kıyafetleri en çok halk oyunları 

ekiplerinde görmekteyiz. Bunun yanı sıra bazı 

yörelerimizde giyilmeye devam kıyafetler vardır.  

Aşağıdakilerden hangisi pantolon yerine giyilen 

geleneksel kıyafetlerimizden birisidir?

A) Peştamal 

B) Kuşak 

C) Şalvar 

D) Entari 

 

12. Ülkemizin farklı yörelerine ait 

yemekler Türk mutfağını dünyaya tanıtan Türk 

kültürünü yansıtır. Yoğurdu dünyaya Türkler 

tanıtmıştır. Aynı şekilde ayran da Türklerin 

dünyaya armağan ettiği bir içecektir.  

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait 

yemeklerden değildir?                                           

A) Pizza 

B) Baklava    

C) Kebap 

D) Lahmacun 

 

13. Aşağıdaki milli oyunlarımızdan hangisi diğer 

kültürler tarafından da benimsenmiştir?

A) Cirit 

B) Yağlı güreş 

C) Okçuluk 

D) Binicilik 
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13. Aşağıdaki milli oyunlarımızdan hangisi diğer 

kültürler tarafından da benimsenmiştir? 

14. 

üzerinde koşturup, birbirlerine değnek isabet 

ettirmeye çalışılır. Bu spor güvenlik ve savunma 

ihtiyacından doğmuştur.”

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki milli 

oyunlarımızdan hangisini anlatmaktadır?

A) Güreş 

B) Cirit 

C) Okçuluk 

D) Atçılık 

 

 

15. Aşağıda verilen halk oyunları 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Zeybek  →  Ege Bölgesi                                                                                       

B) Horon  →  Karadeniz Bölgesi

C) Kaşık  →  İç Anadolu Bölgesi

D) Hora  →  Akdeniz Bölgesi

 

 

“İki takım olarak, atın 

üzerinde koşturup, birbirlerine değnek isabet 

ettirmeye çalışılır. Bu spor güvenlik ve savunma 

ihtiyacından doğmuştur.” 

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki milli 

oyunlarımızdan hangisini anlatmaktadır? 

15. Aşağıda verilen halk oyunları 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

Ege Bölgesi                                                                                       

Karadeniz Bölgesi 

dolu Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 


