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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ SORULARI

1. Kur’ân-ı Kerim’de kaç sure vardır?

a) 114
b) 112
c) 110
d) 111

2. Aşağıdakilerden hangisi iman
bakımından insanları niteleyen
kelimelerden biri değildir?

a) Mümin
b) Fasık
c) Kâfir
d) Müşrik

3. “Mazmaza” ve “istinşak” yani ağzın
ve burnun içini yıkamak hangi dinî
görevin farzdır?

a) Abdest
b) Teyemmüm
c) Gusül / boy abdesti
d) Oruç

4. Hanefi mezhebine göre farz
namazların ilk iki rekâtında Fatiha’dan
sonra bir sure veya en az kısa üç ayet veya
uzun bir ayet okumanın hükmü nedir?

a) Sünnet
b) Farz
c) Vacip
d) Müstehap

5. Aşağıdakilerden hangisi abdestin
farzlarından biri değildir?

a) Başa meshetmek
b) İki kolu dirseklerle birlikte yıkamak
c) İki ayağı küçük topuklarla birlikte

yıkamak
d) Kulakları ve enseyi meshetmek

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da
geçen bir peygamber ismi değildir?

a) Ahmed
b) Nuh
c) Harun
d) Veli

7. Aşağıdakilerden hangisi
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in eşinin
adıdır?

a) Hatice
b) Emine
c) Fatıma
d) Saliha

8. Aşağıdaki namazlardan hangisi
farz-ı kifayedir?

a) Cuma namazı
b) Cenaze namazı
c) Vitir namazı
d) Bayram namazı

9. Peygamberimiz nerede ve ne zaman
doğdu ve kabri nerededir?

a) Mekke’de M. 571 tarihinde doğdu,
kabri Mekke’dedir.

b) Medine’de M. 571 tarihinde doğdu,
kabri Medine’dedir.

c) Mekke’de M. 571 tarihinde doğdu,
kabri Medine’dedir.

d) Medine’de M. 572 tarihinde doğdu,
kabri Mekke’dedir.

10. Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve son
sureleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fatiha - Felak
b) Bakara - Felak
c) Bakara - Nas
d) Fatiha – Nas
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11. Beş vakit namazın farzlarının
öncesinde ve sonrasında kılınan ve
“sünnet-i revatip” olarak isimlendirilen
sünnet namazlar toplam kaç rekâttır?

a) 40
b) 32
c) 39
d) 42

12. “Bir insanı arkasından
çekiştirmek, hakkında hoşlanmayacağı
şeyleri söylemek” şeklinde tanımlanan
davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Su-i zan
b) Fesat
c) Tecessüs
d) Gıybet

13. Kıyametin kopması ve insanların
dirilmesi için “sur” adı verilen aleti
üflemekle görevli olan meleğin adı nedir?

a) İsrafil
b) Rıdvan
c) Mikail
d) Zebani

14.Aşağıdaki şıklardan hangisi
Allah’ın zati sıfatlarından değildir?

a) Vücut (var olması)
b) Beka (varlığının sonu olmaması)
c) Muhalefetün lilhavadis

(yaratıklarından hiç birine benzememesi)
d) Kudret (her şeye gücünün yetmesi)

15. Hangi hallerde gusül yani boy abdesti
almak farz değildir?

a) İhtilam olunca
b) Cinsel ilişkide bulunulunca
c) 40 gün dolmasa bile loğusalık

halinde kanama sona erince
d) Hac için ihrama girerken ve Arafat’a

çıkarken

16. Hanefi mezhebine göre
aşağıdakilerden hangisi haccın
farzlarından biri değildir?

a) İhrama girmek
b) Kâbe’yi tavaf etmek
c) Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y
yapmak
d) Arafat’a çıkmak

17. Bir şey yapacağına veya
yapmayacağına dair yemin eden, sonra
yeminini tutamayıp bozan kimse
aşağıdakilerden hangisini yemin keffareti
olarak yapmakla yükümlüdür

a) Gücü yeten kimse 10 fakiri sabah-
akşam doyurur veya 10 fakire giysi
alır.
b) Zengin olsun fakir olsun 3 gün oruç
tutar.
c) Zengin olsun fakir olsun 10 gün oruç
tutar.
d) Her halükârda 10 fakiri sabah-akşam
doyurur veya 10 fakire giysi alır.

18. Safa’dan Merve’ye 4 defa
gitmek, Merve’den Sefa’ya 3 defa gelmek
suretiyle yerine getirilen hac ibadeti ile
ilgili görevin adı nedir?

a) Sa’y
b) Remel
c) Remy-i cimar
d) Izdıba
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19. İlk Müslüman aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Hatice
c) Hz. Aişe
d) Hz. Ömer

20. Peygamberimizin bir gece Mekke’den
Kudüs’e, Kudüs’ten de göklere, ilahî
huzura çıktığı gece aşağıdakilerden
hangisidir?

a) İsra ve miraç
b) Regaip
c) Berat
d) Kadir
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SAĞLIK PERSONELİ
GENEL SORULARI

21. Nabız kontrolü nerelerden
sağlıklı olarak yapılabilir. Yanlış olanı
işaretleyiniz?

a) Radial arterden,
b) Karotis arterden
c) Femoral arterden
d) Arkus aortadan

22. Yerde bilinci kapalı bir halde
bulunan yaşlı olguda, nabızların
kontrolünde nabız alamadınız. Hastanın
solumadığını da tespit ettiniz. Cildine
temas ettiğinizde vücut ısısını normal
seviyede hissettiniz. Yanınızda hava
yolunu sağlama alacak entübasyon ile
ilgili malzemelerden hiç birisi yok. Bu
durumda derhal ne yapmanız gerekir?

a) CPR (=kardiyo pulmoner
ressüssitasyon) ve yardım çağrısı yapılır.

b) Önce kırık ve kanama var mı
kontrol edilir.

c) Tansiyonu ölçülür serin bir yere
alınır.

d) Derhal damar yolu açılıp kalp
ilaçları verilir.

23. Göğüs ağrısı şikâyeti olan bir
hastada nasıl bir ağrı size kalp krizini
düşündürür?

a) Bıçak saplanır gibi ve masajla
rahatlayan ağrı

b) Günlerdir devam eden gelip geçici
ağrı

c) Sıkıştırıcı tarzda bir göğüs ağrısı,
beraberinde sol kola, sırta, çeneye, yayılan
uyuşma

d) Sağ kola vuran kramp tarzında
ağrı

24. Multitravmalı bir hastada
önem sırasına göre nelere bakılması
gerekir?

a) Tansiyon, nabız, kanama kontrolü
b) Solunum, dolaşım, kanama kontrolü
c) Nabız, kanama, kırıkların kontrolü
d) Ateş, nabız, tansiyon ölçümü

25. Oksijen tedavisine ne zaman
ihtiyaç duyarsınız?

a) Akut istemik ataklar ( kalp krizi
vb).

b) Akut astım veya KOAH atağı
c) Akut akciğer ödemi
d) Hepsi

26. Büyük abdestinde kan geldiğini
söyleyen hastada, GIS kanamasını
nasıl doğrularsınız?

a) Rektal tuşe ile
b) Gaitada gizli kan bakılarak
c) Ayakta direk batın grafisi
d) Gastrik lavaj

27. Bir ilk yardım uygulamasında,
arter kanamasını durdurmak için
hangi ilk müdahale yapılır?

a) Yara yerine direkt bası
b) IV transamin ampul
c) Primer damar onarımı
d) Direk kateterizasyon

28. Sara (epilepsi) nöbeti geçiren
bir hastaya ne uygulanır?

a) Tokat atılır.
b) Soğuk su uygulanır.
c) Elleri tutularak sabitleştirilmeye

çalışılır.
d) Ağzı ve solunum yolu açık

tutulmaya çalışılır.
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29. Tespit edici uygulanan hastada;
aşağıda görülebilecek durumların
hangisinde tespit edici derhal
gevşetilmelidir?

a) Uyuşma hissi
b) Deride renk değişimi
c) Deride soğukluk
d) Hepsi

30. Solunumun hızı ve derinliğinin
artması için kullanılan terim
hangisidir?

a) Hipoventilasyon
b) Apne
c) Hiperventilasyon
d) Dispne

31. Vücut ısısının yükselmesi
birçok hastada görülür. Yükseliş,
devam etme ve düşmesi yönünden
farklı tipleri vardır. Normal ya da
1-2 dizyem artışına ne ad verilir?

a) Febris kontinu
b) Epemera ateş
c) Subfebril ateş
d) İnvers ateş

32. Aşağıdakilerden hangisi
bilinçsiz hastada tam solunum yolu
tıkanıklığının bulgularından değildir?

a) Göğüste solunum hareketlerinin
olmaması

b) Hırıltılı solunum
c) Ağızda hava giriş-çıkışının

hissedilmemesi
d) Burunda hava giriş-çıkışının

hissedilmemesi

33. Plazma ve kan kaybına bağlı
görülen şok tipi, aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Nörojenik şok
b) Kardiyojenik şok
c) Hipovolemik şok
d) Anaflaktik şok

34. Aşağıdakilerden hangisi şokun
acil tedavisinde yer almaz?

a) Açık hava yolu sağlanması,
solunumun temin edilmesi

b) Kanamanın kontrol altına alınması
c) Oksijen verilmesi
d) Nazogastrik tüple beslenme

sağlanması

35. Sağlık kuruluşlarında uzun
süreli tedavi gören hastaların,
buralardan kaptıkları enfeksiyonlara
ne ad verilir?

a) Viral enfeksiyonlar
b) Kardiovasküler enfeksiyonlar
c) Nazokomial infeksiyonlar
d) Genital enfeksiyonlar

36. Karıncıkların gevşemesi
sırasında, kanın arter duvarında var
olan en küçük basınç değerine ne
denir?

a) Sistolik basınç
b) Diastolik basınç
c) Ekstrasistol
d) Nabız basıncı
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37. Aşağıdakilerden hangisi böbrek
taşı sorunlarında acil bakım ilkesi
değildir?

a) Soğuk uygulama yapılır.
b) Antiemetikler verilir.
c) Ağrı azaltılır.
d) Bol su içirilir.

38. Normal kan PH sı kaçtır?

a) 7.60
b) 7.40
c) 7.30
d) 7.20

39. Sublingulal(SL) yolla verilen
ilaçlar hangi şekilde hastaya verilir.?

a) Yutturulur
b) Ven içine verilir
c) Dilatına konur
d) Dil üzerinde emilir

40. Yerde yatan ve terleyen bilinci
kapalı yaşlı bir hasta varsa aklımıza
gelecek acil müdahale gerektiren
hastalık veya hastalıklar hangileridir.

a) Şeker hastasının hipoglisemik
atağı

b) Kalp krizi
c) Sıcak çarpması
d) Hepsi
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BRANŞ ÖZEL SORULARI

Buradan itibaren 41- 50 numaralı sorular
her branş için ayrı ayrı düzenlenmiş olup,
ilgili kişi, kendi branşıyla alakalı başlığı

bularak, o bölümdeki soruları
cevaplandıracaktır.

A- HEMŞİRE, EBE, EBE-
HEMŞİRE, ATT, SAĞLIK

MEMURU, ANESTEZİ
TEKNİSYENİ,

AMELİYATHANE
TEKNİSYENİ BRANŞ

ÖZEL SORULARI

41. Nabız kontrolü sırasında
hissedilen nabız dalgasının hastanın mı,
yoksa muayene edenin kendi nabzı mı,
olup olmadığının ayırımında acil olarak
ne yapılabilir?

a) Hastanın tansiyonu ölçülüp normal
sınırlarda mı bakılmalıdır.

b) Hastayla nabza bakan kişi
arasındaki atım sayısı 10 dan fazla ise nabız
hastanın nabzıdır.

c) Hastada takikardi var mı bakılır.
d) Eş zamanlı olarak steteskopla

hastanın göğüs kafesi dinlenilmelidir. Kalp
atım sesleriyle eş zamanlı nabız vuruşu
hissedilebiliyorsa hastadan alınmaktadır.

42. 300 cc sıvı intravöz yolla 5
saatte verilmek istendiğinde dakika damla
sayısı kaç olmalıdır?

a) 10
b) 15
c) 20
d) 40

43. Yerde yatan bilinci kapalı
hastada sıcak çarpması olduğunu
anladınız. Hırıltılı bir şekilde zorlukla
nefes alıyor. Dilinin geri kaçtığını
solunumunu zorlaştırdığını
anladınız.Yanınızda laringoskop, her
boydan entübasyon tüpü ve airway var.
İlk önce ne yaparsınız?

a) Başın ekstansiyonu ve
mandibulanın yukarı kaldırılması sıkıntılı
solunumu düzeltebilir bu durumda
entübasyon gereksizdir

b) İlk iş olarak airway konmalıdır.
c) Entübasyon ilk seçenektir.
d) Önce damar yolu açılır sonra

hemen entübe edilir.

44. Şeker Hastası koma haline gelir
ve kan şekerini ölçme imkânınız yoksa ne
yaparsınız?

a) Hemen insülin başlanır.
b) Dengeli elektrolit tedavisi

başlanmalıdır.
c) Hastaya önce %10 dekstroz verilir,

düzelirse hipoglisemi kabul edilir.
Düzelmezse hiperglisemi tedavisi uygulanır.

d) Dextroz vermek hatalıdır hemen
izotonik başlanır.

45. Entübasyon için en önemli
endikasyon nedir?

a) Hipertansiyon
b) Apne
c) Bayılma
d) Şok

46. Anafilaktik şokta ölüm sebebi
nedir?

a) Prurities
b) Hipervolemi
c) Larenks spazmı
d) Kolik ağrı
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47. Servisinizde kullandığınız
insülin flakonu ilk açan siz iseniz gerekli
dozu enjektöre çektikten sonra flakonu ne
yaparsınız?

a) Üzerine açılış tarihini not ederim.
b) Üzerine açılış tarihini not eder,

buzdolabına kaldırırım.
c) Buzdolabına kaldırırım.
d) Kalanı kulanılmaz, çöpe atarım.

48. CPR (cardio pulmaner
resüsitasyon) a ne kadar süreyle devam
etmeniz gerekir?

a) Olgu yaşam belirtileri gösterinceye
kadar.

b) Yetişmiş kalifiye personel
gelinceye kadar.

c) Yorgunluktan tükeninceye kadar
devam eder ki, buda yaklaşık 1 saat civarıdır.

d) Hepsi

49. DIC (Yaygın damar içi
pıhtılaşması) aşağıdakilerden
hangisinde görülmez?

a) Obstetrik nedenler
b) Cerrahi girişim uygulanan hastalar
c) Sepsisteki hastalar
d) Heparinize hastalar

50. Aşağıdakilerden hangisi bilinci
açık çocukta, hava yolunda tam
tıkanmaya yol açan cismi çıkartmak için
kullanılan yöntemdir?

a) Hemlick manevrası
b) İşaret parmağı ile ağız içi süpürme
c) Entübasyon
d) Sırtına vurarak solunumu

destekleme
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B- ECZACILAR İÇİN BRANŞ
ÖZEL SORULARI

41. APAT'ta (Ayaktan Parenteral
Antibiyotik Tedavisi) kullanılan 3. kuşak
sefalosporin grubu antibiyotik hangisidir?

a) Sefiksim
b) Seftazidim
c) Sefotaksim
d) Seftriakson

42. Aşağıdakilerden hangisi sadece
yatan hastalarda kullanılan bir ilaçtır?

a) Sefazolin
b) Seftriakson
c) Vankomisin
d) Ampisilin sulbactam

43. Paracetamol zehirlenmelerinde
kullanılan ilaç hangisidir?

a) Asetilsistein
b) Pseudoefedrin
c) Ambroksol
d) Oksolamin

44. Aşağıdakilerden hangisi
plazminojeni plazmine dönüştürür?

a) Heparin
b) Warfarin
c) Streptokinaz
d) Vitamin K

45. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi
angiotensin reseptörlerinin selektif
antagonistidir?

a) Ramipril
b) Losartan
c) Spironolaktan
d) Lisinopril

46. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi
bağımlılık oluşturan bir ilaç değildir?

a) Fenobarbital
b) Flunitrzepam
c) Haloperidol
d) Mebrobamat

47. Aşağıdakilerden hangisi akut
narkotik analjezik zehirlenmelerinde
kullanılır?

a) Tramadol
b) Naloksan
c) Fentanil
d) Difenoksilat

48. Antikoagülan kullanan bir
hastada ağrı kesici olarak hangi ilaç tercih
edilir?

a) Naprosen
b) Asetilsalisilikasit
c) Piroksikam
d) Asetaminofen

49. Asetil salisilik asitin hangi
formu hazırlanabilseydi, mide mukozası
üzerine olan yan etkisi tamamen ortadan
kaldırılabilirdi?

a) Enjeksiyon Formu
b) Süspansiyon Formu
c) Supozituar Formu
d) Hiçbiri

50. Hangisi organik fosforlu
insektisidlerle zehirlenmelerde antidot
olarak kullanılır?

a) Atropin
b) B.A.L.
c) Fizostigmin
d) Adrenalin
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C- LABORATUVAR
TEKNİSYENLERİ İÇİN
BRANŞ ÖZEL SORULARI

41. Açlık kan şekeri:110, idrarda
glikoz pozitif bir hastada hangisi
doğrudur?

a) Akş yanlış ölçülmüş olabilir.
b) İdrar karışmış olabilir.
c) İdrara çıkan bazı maddeler yanlış

pozitiflik yapmış olabilir.
d) Hepsi

42. Karaciğer fonksiyon testleri
normal iken, bilirübinlerin yüksek olması
kimlerde olağandır?

a) Yaşlılarda
b) Diabetlilerde
c) Yenidoğanlarda
d) Akut viral hepatitte

43. GGT ne demektir, hangi organ
fonksiyonunu gösterir?

a) Gama glutamil transferaz-
karaciğer

b) Gama globülin time-karaciğer
c) Alanin amino transferaz-pankreas
d) Oral glukoz tolerans testi-pankreas

44. Dışkı mikroskopisi rapor
ederken hangisi gereksizdir?

a) Lökosit
b) Eritrosit
c) Bol bakteri
d) Artmış maya hücresi

45. Hangisi böbrek fonksiyonlarını
en iyi gösteren testtir?

a) Üre
b) Kreatinin klirensi
c) Total protein
d) Alkalen fosfataz

46. Oxiyür(kıl kurdu)tanısında en
etkili laboratuvar yöntemi nedir?

a) Gaita mikroskopisi
b) Gaitada gizli kan
c) Selofan bant yöntemi
d) Tam kan sayımı

47. Hangisi bayanlarda idrar
mikroskopisinde görülebilir?

a) Giardia
b) Trikomonas
c) Gardenella
d) Oxiyür

48. İdrar mikroskopisinde
raporlanması anlam taşımayan bulgu
hangisi olabilir?

a) Lökosit
b) Eritrosit
c) Epitel
d) Glukoz

49. İshalli bir çocukta dışkı
mikroskopisi yaptınız. Hangisi sadece
sizin raporlamanızla kesin ishal sebebi
sayılan bir patojendir?

a) Salmonella
b) Shigella
c) Rotavirüs
d) Amip(entemoeba histolitika)

50. Hangisi nefelometrik veya
türbidimetrik yöntemle çalışılan
testlerden biri değildir?

a) PTZ
b) RF
c) İmmünglöbülinler
d) ASO
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D- RÖNTGEN
TEKNİSYENLERİ İÇİN
BRANŞ ÖZEL SORULARI

41. Bir radyoloji filminde sol
anlamını ifade eden “L” nin yerine başka
ne konulabilir?

a) Madeni para
b) Metal küre
c) “R” işareti
d) Hiçbiri.

42. Akciğer apekslerini
görüntülemek için çekilen grafinin adı
nedir?

a) PA akciğer grafisi
b) Lateral dekübitis grafi
c) Apikolordotik grafi
d) Sistogram grafi

43. Mide-kolon grafilerinde hangi
kontrast madde kullanılır?

a) Baryum
b) Kadmiyum
c) Simetikon
d) Ultravisit

44. Buki nedir? Hangi filmlerin
çekimlerinde gereklidir?

a) Gama ışınlarının süzülmesi ve
görüntü kalitesinin artışını sağlar,
mamografide kullanılır.

b) Primer X ışınlarının kasete
geçişini engeller, sinüs grafisinde gereklidir.

c) X ışını huzmesine paralel kurşun
şeritlerden oluşur. Sekonder ışınları azaltır.
Ayakta direk batın grafisinde gereklidir.

d) Hepsi

45. Hava, gaz, O2 gibi siyah ve
siyaha yakın olarak film üzerinde
görünen kontrast maddelere ne denir?

a) Radyoopak
b) Radyolüsen
c) Translusen
d) Nonopak

46. Sella içinde ne vardır?

a) Tiroid bezi
b) Paratiroid bezi
c) Hipofiz bezi
d) Parotis bezi

47. Ekspiryum’da PA akciğer
grafisi nasıl çekilir?

a) Hastaya aldığı nefes tutturularak
b) Nefes aldırılıp tam boşalttırılarak
c) Nefes aldırmadan
d) Dekübitis pozisyonu verilerek

48. Aşağıdakilerden hangisi
kontrast maddelerin veriliş
şekillerindendir?

a) Ağız yolu
b) Rektal yol
c) İV (intravenöz yol )
d) Hepsi

49. Radyoaktif ışınlardan biri
değildir?

a) Alfa
b) Beta
c) Gama
d) Ultraviole

50. Hangi radyoloji görüntüleme
yönteminde X ışını kullanılmaz?

a) MR
b) Dansitometre
c) Tomografi
d) Mamografi
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CEVAP ANAHTARI

26 A
27 A
28 D
29 D
30 C
31 C
32 B
33 C
34 D
35 C
36 B
37 A
38 B
39 C
40 D
41 D
42 C
43 A
44 C
45 B
46 C
47 B
48 D
49 D
50 A

Not: 11. Sorunun bütün şıkları doğru olarak kabul edilecek ve
ona göre puanlama yapılacaktır.

PUANLAMA

1 - 20. Sorular (Dini İçerikli Sorular) : 1,5 puan 1,5 * 20 = 30 puan
21-40. Sorular (Genel Sağlık Soruları) : 2 puan 2 * 20 = 40 puan
41-50. Sorular (Sağlık Dal Soruları) : 3 puan 3 * 10 = 30 puan

1 A
2 B
3 C
4 C
5 D
6 D
7 A
8 B
9 C

10 D
11 --
12 D
13 A
14 D
15 D
16 C
17 A
18 A
19 B
20 A
21 D
22 A
23 C
24 B
25 D


