
Kültür ve Miras

1.
Adım Can. 5. sınıf öğrencisiyim. Sosyal
bilgiler dersinde proje ödevi olarak
“Anadolu’da kurulmuş medeniyetleri”
araştıracağım.

 
Buna göre Can'ın proje ödevinde aşağıdaki
medeniyetlerden hangisine yer vermesi
beklenmez?

Sümerler A)

LidyalılarB)

FriglerC)

HititlerD)

2. Anadolu, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.
Anadolu göç yolları üzerinde yer alması, ikliminin
elverişli olması, su kaynaklarının zenginliği ve verimli
tarım alanlarına sahip olması nedeniyle dünyanın en
önemli yerleşim merkezlerinden biri olmuştur.
 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun
birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasının
nedenleri arasında yer almaz?

İklimin insan yaşamına elverişli olması.A)

Su kaynaklarının fazlalığı.B)

Ölümden sonraki yaşama inanılması.C)

Tarıma elverişli topraklara sahip olması.D)

3. En önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
Bu nedenle, uygulanmakta olan kuralların çoğu tarım
ve hayvancılığa dayanmaktadır.
 
Frigyalılar ile ilgili verilen bu bilgiler
doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Frigyalılar tarımsal faaliyetleri koruma altına
almışlardır.

A)

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için bazı
önlemler almışlardır. 

B)

Frigyalıların en önemli geçim kaynağı tarım ve
hayvancılıktır.

C)

Tarihte bilinen ilk yazılı kuralları hazırlamışlardır.D)

4.

 
Yukarıda Sümerlerin Ziggurat adı verdikleri yapının
temsilî resmi verilmiştir. Bu yapıların giriş katları
depo, orta katları okul ve ibadethane, en üst katları
ise gözlemevi olarak kullanılıyordu.
 
Sümerlerde, Zigguratların kullanım amaçları göz
önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?

Yapımlarında taş ve ahşap malzemeler
kullanılmıştır.

A)

Çok amaçlı kullanılan yapılardır.B)

Anadolu’da yaygın olarak kullanılmıştır.C)

Sadece Sümerler tarafından kullanılmıştır.D)

5. Babil Devleti, İlk Çağ’da Fırat ve Dicle nehirleri
arasında kurulmuştur. Babillere ait olan “Asma
Bahçeleri” dünyanın yedi harikasından biri olarak
kabul edilmiştir. “Babil Kulesi” ise günümüze kadar
ulaşamamıştır. Babil Devleti’nin en tanınmış
hükümdarı olan Hammurabi, dönemin en gelişmiş
kanunları olan Hammurabi Kanunları’nı hazırlamıştır.
 
Verilen bilgilerden yola çıkarak Babil Devleti ile
ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisine ulaşılamaz?

İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulduğunaA)

Mimari anlamda gelişmiş olduğunaB)

Gelişmiş kanunlara sahip olduğunaC)

Dinî inanışlarının günlük hayatlarını etkilediğineD)
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6.

-----?-----
- Deniz 
- Irmak 
- Dağ
- Vadi
- Yayla
- Şelale

Gizem Öğretmen
 
Gizem Öğretmen’in tahtaya yazdığı ifadelere
verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden
hangisidir?

Doğal VarlıklarA)

Tarihî MekânlarB)

Tarihî NesnelerC)

Yeşil AlanlarD)

7.

Pınar

Merhaba arkadaşlar, ben Pınar. Okullar kapandı ve yaz
tatili başladı. Tatilde önce, amcamın yaşadığı Nevşehir’e,
oradan da Balıkesir’e gideceğiz.

 
Buna göre, Pınar’ın gideceği şehirlerde sırasıyla
aşağıdaki hangi yerleri gezmesi beklenir?

Düden Şelalesi – Ölü DenizA)

Peribacaları – Manyas Kuş CennetiB)

Aspendos Tiyatrosu – Sümela ManastırıC)

Artemis Tapınağı – Perge Antik KentiD)

8. Aşağıdakilerden hangisi tarihî eser değildir?

Mevlâna TürbesiA)

Anadolu HisarıB)

Cennet ve Cehennem MağaralarıC)

Sultan Ahmet CamiiD)

9. Aydın - Enginar
Dolması                                                    
Kayseri - Mantı
Şanlıurfa - Çiğ
Köfte                                                          
Mersin – Tantuni

 
Yukarıda, farklı illere özgü yemekler verilmiştir.

 
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?

Ülkemizde yemek kültürü çeşitlilik gösterir.A)

Tüm bölgelerimizde bol acılı yemekler
yapılmaktadır.

B)

Her bölgemizde aynı yemekler yapılmaktadır.C)

Yemek kültürümüz pek gelişmemiştir. D)

10. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü
doğrudan yansıtan ögeler arasında yer almaz?

Halk oyunlarıA)

TürkülerB)

Doğum günü kutlamalarıC)

El dokuması halılarD)

11. Halk oyunları, kutlamalarda, törenlerde, aktivitelerde,
festivallerde hayatın bir parçası olmuş bir kültürel
ögedir. Halk oyunları, oynanan oyunlar açısından
yöreden yöreye farklılıklar göstermektedir.
 
Aşağıda verilen yöre-halk oyunları
eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

Ege yöresi - ZeybekA)

Trakya yöresi - Çayda çıraB)

Karadeniz yöresi -  HoronC)

Doğu Anadolu yöresi - HalayD)
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12.

Kemal

Arkadaşlar ben Kemal. Yaz tatilinde önce annemin
sonra da babamın memleketine gittik. Babamın
memleketinde etli ve acılı yemekler, annemin
memleketinde ise zeytin yağlı sebze yemekleri yedim. 
Ayrıca babamın memleketinde halay çekmeyi, annemin
memleketinde ise zeybek oynamayı öğrendim.

 
Kemal’in anlattıklarından yola çıkarak yaz
tatilinde sırasıyla hangi bölgelerimize gittiğini
söyleyebiliriz?

Marmara Bölgesi – Ege Bölgesi A)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi – İç Anadolu
Bölgesi

B)

Karadeniz Bölgesi – Doğu Anadolu BölgesiC)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi – Ege BölgesiD)

13. Ülkemizin her yöresinin kendine özgü kültürel
özellikleri vardır. Bu farklılıklar kültürümüzü
zenginleştirir. Bu kültürlere sahip çıkmak ve gelecek
nesillere aktarmak hepimizin görevidir.
 
Aşağıdakilerden hangisi, yörelere göre farklılık
gösteren kültürel ögelerimizden biri değildir?

TürkülerimizA)

Millî bayramlarımızB)

YemeklerimizC)

Halk oyunlarımızD)

14. Baharın müjdeleyicisidir.
21 Mart’ta kutlanır.                                  
Birlik ve beraberliği destekler.

 
Verilen bilgiler aşağıdaki bayramlardan hangisine
aittir?

Kurban BayramıA)

NevruzB)

HıdırellezC)

Ramazan BayramıD)

15. Bayramların, düğünlerin ve şenliklerin yapıldığı
günlerde bir araya gelip, geleneklerimizi yaşatırız. 
 
Verilen bilgide kültürel ögelerimizin hangi özelliği
vurgulanmıştır?

Maddi özelliklere sahip olmasıA)

Birleştirici ve bütünleştirici olmasıB)

Köklü bir geçmişe sahip olmasıC)

Geçmişten günümüze aynen ulaşmasıD)

16. Nevruz, mevsimlik kutlanan bir bayramımızdır.
Nevruz “yeni gün” anlamına gelir. İlkbahar
mevsiminin gelmesiyle havalar ısınmaya, ağaçlar
çiçek açmaya ve toprak yeşermeye başlar.
Nevruz’un, Anadolu’da ve Orta Asya’da köklü ve
zengin bir kültürel geçmişi bulunmaktadır.
İnsanlarımız bu bayramda birlik ve beraberlik içinde
hareket eder.
 
Buna göre, Nevruz Bayramı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Geçmişten gelen kültürel bir değer olduğunaA)

Sadece ülkemizde kutlanan bayram olduğunaB)

Nevruz sayesinde insanların bir araya geldiğineC)

Bahar mevsiminin gelişini müjdelediğine D)

17. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türk
kültüründe, misafirlere kahve ikram edilir.
 
Bu durum kültürün hangi özelliğine örnek olarak
verilebilir?

DeğişebilirliğiA)

Sistemli oluşuB)

SürekliliğiC)

BütünleştiriciliğiD)
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18.

Ayşe Nine

Ah nerede o eski bayramlar. Bütün aile bir
araya gelirdik. Büyüklerimizin elini öptükten
sonra şeker, para ya da bir mendil beklerdik.
Mendillerin içinden ne çıkacak diye
heyecanlanırdık.

 
Ayşe Nine’nin anlattıklarından yola çıkarak
aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi
yapılabilir?

Kültürel değerler sürekliliğe sahiptir.A)

Kültürel değerler değişikliğe uğrayabilir.B)

Kültürel değerler bütün toplumlarda ortaktır.C)

Kültürel değerler insanları birbirinden uzaklaştırır.D)

19. Kültürel değerlerden bazıları zaman içerisinde yeni
biçimler alırken bazıları da tamamen ortadan kalkar.
 
Aşağıdakilerden hangisi, değişime uğrayan veya
yeni biçimler alan el sanatlarımıza örnek
gösterilemez?

SemercilikA)

YorgancılıkB)

NalbantlıkC)

KuyumculukD)

20. Aşağıdakilerden hangisi düğün kültürümüzün
içinde yer alan bir gelenek değildir?

Kına gecesi düzenlenmesiA)

Yurt dışına balayına gidilmesiB)

Gelinin çeyizlerinin sandıkta taşınmasıC)

Gelinin beline kuşak bağlanmasıD)
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