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ADI              : 
SOYADI      : 
NUMARASI  : 

 
                             MİLLİ KÜLTÜR  
           Milli kültürümüz, Türk insanının yarattığı maddi 
ve manevi değerler bütününü, Türk insanına özgü 
düşünce ve sanat ürünlerini kapsar. 
         “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” diyen 
Atatürk, ortak yaşanmış bir tarihe sahip olmayı milli 
kültürün temeli sayar. Milli kültürümüzün temelleri milli 
tarihimizdedir. Tarih boyunca bilimde, güzel sanatlarda, 
ekonomide, tarımda, ticarette yapılanların ulaştığı 
sonuç, kültürümüzü oluşturur. Milli kültürümüzü başka 
kültürlerin olumsuz etkilerinden korumak için tarihimizi 
iyi öğrenmeli; başka milletlerin kültürlerindeki unsurları 
taklit etmekten kaçınmalıyız. 
        ( İlk 3 soruyu parçaya göre cevaplandırınız. ) 
 
1.Metne göre milli kültür neleri kapsar, açıklayınız. ( 5 
puan ) 
Milli kültür, Türk insanının yarattığı maddi ve manevi 
değerlerin bütünü ile Türk insanına özgü düşünce ve 
sanat ürünlerini kapsar. 
 
2.Milli kültürümüzün temeli nedir? Neler milli 
kültürümüzü oluşturur? ( 5 puan ) 
 
Milli kültürümüzün temeli ortak yaşanmış bir tarihe 
sahip olmaktır, kısaca tarihimizdir. Milli kültürümüzü, 
tarih boyunca bilimde, güzel sanatlarda, ekonomide, 
tarımda, ticarette yapılanların ulaştığı sonuç oluşturur. 
3.Milli kültürümüzü nasıl koruyup geliştirebiliriz? (5 
puan ) 
Tarihimizi iyi öğrenerek, başka kültürlerin olumsuz 
etkilerinden koruyup, başka milletlerin kültürlerindeki 
unsurları taklit etmekten sakınarak geliştirebiliriz. 
 
4. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.  (5 puan) 
 

• Gazetecilerin sorularını yanıtlarken baltayı taşa  
                           Z.T.                                  Yüklem 
vurmuştu.  
 

• Yazın, ben ve birkaç arkadaşım   Marmaris’e     
  Z.T.                       Özne                         Y.T.  
gideceğiz. 

             Y. 
5. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilerin çatı özelliklerini 
yazınız.(etken-edilgen /geçişli-geçişsiz) ( 5 puan ) 
 

• Bugün dersten erken çıkıldı. (edilgen, geçişsiz) 

• Sen de onlarla gezmeye gidebilirsin. (etken, geçişsiz) 
 

6. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerle ilgili 
verilen bilgi doğruysa kutucuğa D, yanlışsa Y yazınız. 
(10 puan) 
 

“Herkes erkenden işi bıraktı.” cümlesi devrik 
cümledir. 

Y 

“O, küçük bir çocuktu.” cümlesi isim 
cümlesidir. 

D 

“Kesinlikle sizinle geleceğim.” cümlesinde 
olasılık anlamı vardır. 

Y 

“Çamaşırlar yıkandı ve balkona serildi.” 
cümlesinde yüklem edilgendir. 

D 

“Camı kıran, topu patlatan yaşlı teyze 
sonradan yerine bize yenisini aldı.” cümlesi 
kurallı bir cümledir. 

D 

 
7. Aşağıdaki tabloda öznel ve nesnel yargılı cümleler 
verilmiştir. Cümlelerin hangi yargıya ait olduklarını (X)  
işareti ile gösteriniz. (5 puan) 

 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır? (5 puan) 
A) Kapıyı açınca bir de kimi göreyim! 
B) Ev, pek temiz olmadığından kokuyor. 
C) Düzenli çalışınca başarılı olursun. 
D) Ben geldiğimde salonda kimse yoktu. 
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beklenenin 
gerçekleşmemesi” anlamı vardır? (5 puan) 
A) Maçın ikinci yarısını seyredecek zamanımız yoktu. 
B) Sudan bahanelerle bizi atlatmaya çalışıyor yine. 
C) Geziye giderken bize de haber verecekti güya. 
D) Plastik sanatlar alanında kendini kanıtlamıştı. 
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”karşılaştırma” 
yapılmıştır? (5 puan) 
A) Bir fincan kahve daha almaz mısınız? 
B) Birbirimize eskiden daha iyi davranırdık. 
C) Daha söylenirsen kızarım. 
D) Biraz daha yersen rahatsız olacaksın. 
 
 

 Öznel 
Yargı 

Nesnel 
Yargı 

İzmir, tarihi ve doğal 
güzellikleriyle eşsiz bir 
şehrimizdir. 

X  

Çatık kaşları, yaralı yüzüyle insanı 
ürküten bir havası vardı. 

X  

Filmde olaylar küçük bir kasabada 
geçiyor. 

 X 

Şair söyleyiş güzelliğiyle türkü 
tadında bir şiir sunuyor bize. 

X  

Eser dört bölüm halinde sinemaya 
uyarlanmış. 

 X 
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11.  Bir kitabın kapağını açtın mı okuyacaksın o kitabı. 
“Benim tarzım değil, ben böyle kitaplar okumam.” 
laflarını bir yana bırakacaksın. Her kitabın farklı bir yanı 
var. Okuyunca en fazla zaman kaybedersin; günlük 
hayatta o kadar boşa zaman harcıyoruz ki bu, devede 
kulak kalır. Bir de kaybettiğinden fazlasını kazanmak var 
işin ucunda. Ya okuduğun kitap zihninin karanlık 
odalarına yeni bir pencere açarsa… 
 
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ( 5 
puan ) 
A) Herkes her kitabı okumamalı. 
B) Okunan her kitap bize zaman kaybettirir. 
C) Bir kitap bize en fazla zaman kaybettirir. 
D) Günlük hayatta zaman kaybına tahammül yoktur. 
 
12. 

 
 
Yukarıdaki grafikte bir öğrencinin dört dersten aldığı 
notlar görünmektedir, buna göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? ( 5 puan ) 
A) Matematik notları genel anlamda Fen notlarından 
daha iyidir. 
B) Sözel derslerde notları giderek yükselmiştir. 
C) Fen notları Türkçe notlarına oranla daha yüksektir. 
D) Sosyal etkinliklerde başarılı bir öğrencidir. 
 
13. "Bu insanlarda takdire değer özellikler var ( ) 
misafirperverlik ( ) doğruluk ( ) hoşgörü ( )"  
 
Bu cümlede, boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken 
noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir? ( 5 puan ) 
 
A) (;) (,) (-) (!)                         B) (:) (,) (,) (...) 
C) (,) (.) (,) (.)                          D) (:) (,) (.) (...) 
 
14. Yazı sözden üstündür. Söz uçar, yazı kalır. Kültürün 
gerçek okulu yazıdır. Yazı olmasaydı, insanlık kendini bu 
derece tanımayacak, uygarlık yerinde sayacaktı. Çünkü 
yazı, zekânın fotoğrafı, düşünen kafaların gölgesi; 
insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çaredir.  
 
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? (5 
puan) 
A) Yazı sayesinde toplumlar arasında iletişim 
kurulabilmiştir. 
B) Yazı, insanoğlunun önemli bir buluşudur. 
C) Yazı sayesinde uygarlık gelişmiştir. 
D) Yazı düşüncelerin kalıcı olmasını sağlayan bir araçtır. 
 
 

15. 
1. Heidger’in dediği gibi dilimizi gerçekten evimiz olarak 
kabul edelim.  
2. Alman filozofu Heidger: ”Dil insanın evidir.” demiştir. 
3. Evi terk mi etmeliyiz, evde kalıp hiçbir şey yapmadan 
ölmeli miyiz, yoksa her şeyimiz, tek varlığımız olan 
evimizi kurtarmak için çabalamalı mıyız? 
4. Ancak öyle bir ev ki; su basmış ve su seviyesi de 
gittikçe yükselmekte peki ne yapmalıyız? 

 
Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak 
istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? (5 puan) 

 
A) 2-1-4-3     B) 2-4-3-1       C) 4-1-2-3       D) 3-4-2-1 
 
16. Başarmayı isteyen insan önce başarabileceğine 
inanmalı. Nereye gideceğini bilmeden yola çıkan kaptan 
duydunuz mu? Önce yolu belirlemeli, yol ne? Başarı. Bu 
yoldaki rota da inanç. Rehbersiz yola çıkarsanız 
yolunuzu şaşırırsınız. Başarı sahibi insanlara bakarsanız 
en baştan yapacaklarına inandıklarını görürsünüz. 
 
Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? ( 5 puan ) 
A) Başarı için önce inanmalı. 
B) Başarı sahibi insanlar başaracaklarına inanmışlardır. 
C) Kaptanlar başarılı insanlardır. 
D) Başarı yolsa inanç rehberdir. 
 
17. “Daha temiz bir dünyada yaşamak için çevreyi nasıl 
korumalıyız?” konusunda bir kompozisyon yazınız. (15 
puan) 
                  
Sınav süresi bir ders saatidir. 
Başarılar dilerim. 
                                    Mesut HAYAT      Türkçe Öğretmeni 


