Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Dünya Farklılıklarla Güzel Etkinliği
Aşağıdaki görselleri verilen çocuklar inceleyelim. Hangi ülkede yaşadıklarını bularak noktalı
yerlere yazalım.

Hindistan

İskoçya

Grönland

Tayland

Çin

Arabistan

Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
avuç

Hindistan

yemek

kilit

elle

 Her ülkenin .................. kültürü, o ülkede yetiştirilen ürünlerden etkilenir.
 Taylandlılar selamlaşırken .................... içlerini birleştirir.
 Şili’de hiçbir şey ................ yenmez, masadaki bütün yiyecekler için çatal bıçak kullanılır.
 İskoçya’da erkeklerin giydiği kıyafetlere ............. adı verilir.
 .................’da sol elle yemek yemek tabağa dokunmak görgü kurallarına aykırı bir harekettir.
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
( ) Yemek kültürleri, ülkeden ülkeye değişir.
( ) Sıcak iklimdeki insanlar kalın kıyafetler giyerler.
( ) Hintli erkeklerin kıyafetleri kadınlara göre daha renklidir.
( ) Farklılıklara saygı gösterildiği ölçüde insanlar arasındaki düşmanlıklar ve ön yargılar
ortadan kalkar.
( ) İngiltere’de yemek servisi masada oturan solundan yapılması bir gelenektir.
mebders.com

1)

Çatışma

Dayatma

Hoşgörü

Yukarıda verilenlerden hangileri farklılıklara
saygı gösterilmediğinde ortaya çıkabilecek
sonuçlardandır?
A) Yalnız

B)

C)

D)

5)

Daha yaşanabilir bir dünya için farklı
kültürdeki insanların faklılıklarına
............. olmalıyız.

Yukarıda verilen cümlede noktalı yeri
aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayamayız?
A) saygılı

B) çatışmacı

C) anlayışlı

D) hoşgörülü

6) Aşağıdakilerden hangisi tüm insanların
kutladığı özel günlerden biridir?

2) Aşağıdakilerden hangisi kültürel
farklılıkların nedenlerinden biri olamaz?
A) Gelenek ve görenekler

A) Anneler günü

B) Kıyafetler

B) Paskalya

C) Madenler

C) Milli kurtuluş günleri

D) Yemekler

D) Neol

3) Ülkeden ülkeye değişmeyen insani özelik
hangisidir?
A) Giyim türleri

1
..............lılar
selamlaşırken avuç
2
içlerini birleştirir. ..............’in
Tibet
bölgesinde karşılıklı dil çıkarılır.

B) Beslenme ve barınma ihtiyacı

Yukarıdaki ifadelere göre noktalı yerlere sırası
ile hangileri gelmelidir?

C) Yemek türleri
D) Gelenek ve görenekler

4)

7)

1

İnekler kutsal sayılır.
Yemeklerinde bol baharat kullanırlar.

2

A) Japonya

İskoçya

B) Tayland

Çin

C) Çin

Hindistan

D) Hindistan

Malezya

Dünya’nın kalabalık ikinci nüfusuna
sahiptirler.
Yukarıda özellikleri verilen ülke hangisidir?

8) Aşağıdakilerden hangisi sadece ülkemizde
kutlanır?

A) Hindistan

B) Gürcistan

A) Nevruz bayramı

B) Neol

C) Ermenistan

D) Çin

C) Zafer Bayramı

D) Kurban Bayramı
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