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1. Ülkelere özgü kültür ögeleri içinde geleneksel 

kıyafetlerin ayrı bir yeri vardır. Aşağıdaki giysilerden 

hangisi Japonlara aittir? 

A) Kimono 

B) Smokin 

C) Sari 

D) İkebana 

 

2. Dilleri, bayrakları, geleneksel kıyafetleri, dinî 

inançları, bayramları, yemekleri, müzikleri, dansları, 

düğün ve cenaze törenleriyle diğer ülkelerden 

ayrılırlar. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile kültürel bir 

benzerliğimiz en azdır? 

A) Azerbaycan 

B) Rusya 

C) Türkmenistan 

D) Özbekistan 

 

3. İglo adı verilen buzdan evler hangi kültürün bir 

unsurudur? 

A) İskoç 

B) Norveç 

C) Eskimo 

D) Sibirya 

 

4. Ülkeler arasındaki farklılıklardan biri de mutfak 

kültürüdür. Mutfakta kullanılan araç gereçlerden 

yemek pişirme yöntemlerine, yemeğin nerede 

yendiğinden sofradaki hareketlere kadar pek çok şey 

mutfak kültürünü oluşturur. Waribashi adı verilen ve iki 

çubuktan oluşan mutfak aleti daha çok hangi ülkede 

kullanılır? 

A) Hindistan 

B) Moğolistan 

C) İtalya 

D) Çin 

 

5. Ojigi adı verilen öne eğilerek saygı göstererek 

selamlama şekli hangi kültüre aittir? 

A) Hindistan 

B) Arabistan 

C) Rusya 

D) Japonya 

 

 

6. Çin’de geleneksel olarak en çok tüketilen besin 

maddesi ve yemek hangisidir? 

A) Makarna  B) Pizza 

C) Pirinç  D) Sushi  

7. Sushi adı verilen balık yemeği hangi kültüre aittir?  

A) Çin 

B) Japonya 

C) İran 

D) Tunus 

 

8. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde selamlaşırken avuç 

içlerini birleştirir ve başparmaklarını çenelerine doğru 

yaklaştırırlar. Bu arada diğer parmak uçları alınlarına 

değecek şekilde başlarını öne doğru eğerler? 

A) Tayland 

B) Japonya 

C) Hindistan 

D) Bangladeş 

 

9. Genellikle kısa boylu, beyaz tenli ve çekik gözlü 

olarak niteleyeceğimiz millet hangisidir? 

A) Çinli 

B) Avrupalı 

C) Amerikalı 

D) Afrikalı 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi genellikle siyah tenli olur? 

A) Amerikalılar 

B) Afrikalılar 

C) Asyalı 

D) Antarktikalı 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi farklı kültürlere saygı 

gösterilmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri 

olabilir? 

A) Barış 

B) Dostluk 

C) Çatışma 

D) İşbirliği 

 

12. Dünya üzerinde her ülkenin farklı kültürleri ve 

yaşayış biçimleri vardır. Bir ülkedeki dil, gelenekler, 

yaşam biçimleri, dinî inanışlar, beslenme şekilleri, 

giysiler o ülkenin kültürünü oluşturan unsurlardandır. 

Kültürel farklılıklar topluma renk katar, zenginleştirir. 

Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi 

vurgulanmıştır? 

A) Farklı kültürleri eleştirmek ve dışlamak, 

B) Coğrafi olarak ülkelerin farkları, 

C) Ülkelerin ynı kültürel değerlere sahip olması, 

D) Farklı kültürlere hoşgörülü olmak, 
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