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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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YARDIMCI SAĞLIK
PERSONELİ GENEL

SORULARI

21. Egzoz gazına maruz kalma
sonucu yetersiz soluyan hastaya
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Yoğurt yedirilir.
b) Kusturulur.
c) Tuzlu su içirilir.
d) Açık havaya çıkarılır.

22. Kusturmada en etkili yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parmakla dilin arka kısmını
uyarmak.

b) Bol şekerli su içirmek.
c) Hastanın karnına basınç

uygulamak.
d) Hastayı yüz üstü yatırıp sırtına

vurmak.

23. Burkulma bölgesinde şişmeyi
önlemek için aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?

a) Burkulan bölge üzerine sıcak
tatbik edilir.

b) Burkulan bölge kalp seviyesinden
aşağıda tutulur.

c) Burkulan bölge üzerine soğuk
tatbik edilir.

d) Burkulan bölgeye sıcak masaj
yapılır.

24. Atel nedir?

a) Ağrı dindirici ilaçtır.
b) Uzun kemiklerde kırık bölgeyi

sabit tutan düz nesnedir.
c) Kanama durdurmaya yarayan

malzemedir.
d) Bir çeşit sargı bezidir.

25. Kaburga kemiklerinin
kırıklarında kazazede hangi pozisyonda
hastaneye sevk edilir?

a) Yan yatış
b) Yüzüstü yatış
c) Sırt üstü yatış
d) Oturuş veya yarı oturuş

26. Omurga yaralanmalarında
kazazede nasıl sevk edilir?

a) Sedyeye sırt üstü yatırılarak
b) Sedyeye yüz üstü yatırılarak
c) Sedyeye yan yatırılarak
d) Sedyeye oturtularak

27. Aşağıdakilerden hangisi
hareket sistemi organlarındandır?

a) Kemik-Kas
b) Damar-Kalp
c) Omurga-Beyin
d) Mide-Bağırsaklar

28. Ağızdan ağıza suni solunum
yaptırılacak olan hastaya, “ilk yapılacak
işlem” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kazazedenin soluk alması için
çenesi göğsüne yaklaştırılır.

b) Solunumu uyarmak için göğsüne
yumruk vurulur.

c) Suni solunuma başlamadan 5
dakika sırt üstü yatırılır.

d) Kazazedenin soluk yolunu açmak
için çene göğüsten uzaklaştırılır.

29. Yanık yarası olan bir
kazazedenin yarası üzerine
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Yoğurt sürülür.
b) Diş macunu sürülür.
c) Salça sürülür.
d) Hiçbiri
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30. Yaralanmalarda, genel ilkyardım
uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yara üzerine merhem sürmek ve
yarayı sarmak

b) Yara üzerine tentürdiyot sürmek
ve yarayı sarmak

c) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır,
yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı
sağlık kuruluşuna sevk edilir.

d) Yarayı temiz pamukla kapattıktan
sonra yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı
sağlık kuruluşuna sevk edilir.

31. Yurdumuzda Acil Servis
Numarası aşağıdakilerden hangisidir.

a) 118
b) 121
c) 112
d) 155

32. Bir yaralı sağlık kuruluşuna ne
zaman sevk edilir.

a)Yakınları geldikten sonra
b) Hayati tehlikelerine karşı önlem

alındıktan sonra
c) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
d) Hiçbir müdahale yapılmadan önce

33. Yaralı taşırken hangisi
uygulanır?

a) Yaralı hemen kucaklanır ve en
yakın hastaneye taşınır.

b) Yaraları olduğu yerde tedavi
etmeye çalışılır daha sonra taşınır.

c) Kımıldatılmaz, sağlık personeline
haber verilir ve onun nezaretinde taşınır.

d) İki kişi kucaklayıp en yakın sağlık
kuruluşuna götürülür.

34. Hacca gidecek yaşlı bir şeker
hastasına hangi tavsiyelerde
bulunursunuz?

a) İlaçlarını unutmasın
b) Diyetine dikkat etsin
c) Çok sıcakta aşırı yorulmasın
d) Hepsi

35. Aşağıdakilerden hangisi bir
hastabakıcıdan beklenen özelliklerden
biri değildir?

a) Güler yüzlü olmak
b) Temizliğe dikkat etmek
c) Tavizsiz ve katı olmak
d) Mesaiye uymak

36. Hastane enfeksiyonu
artmaması için hastabakıcı en çok neye
dikkat etmelidir

a) İş elbisesi giymeye
b) El temizliğine
c) Her gün tıraş olmaya
d) Amirlerine saygılı olmaya

37. Yolda yatan ve fışkırır şekilde
kanaması olan bir hastaya hangi
müdahale yapmanız doğru değildir?

a) Kanama durdurucu iğne yapmak
b) Kanayan bölge üzerindeki tek

kemik üzerine lastik ve benzeri malzemeyle
turnike yapmak

c) Kanayan bölge üzerindeki bölgeye
tansiyon aleti manşonuyla baskı uygulamak

d) Kanayan bölgeye temiz bir bezle
tampon yapmak

38. Hangisi bir hastaya tedavi
amacıyla verilen bir gazdır

a) Karbonmonoksit
b) Oksijen
c) Karbondioksit
d) Ekzoz gazı
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39. Trafik kazası geçirmiş
yaralılara ilk yardım yapmak için, en az
hangi okul bitirmiş olmak gerekir?

a) Tıp fakültesi
b) Hemşirelik yüksek okulu
c) Bitirilen okulun bir önemi yoktur.
d) Lise

40. Çocuğunuzun sağlığını
korumak için mutlaka yaptırmanız
gereken hangisidir?

a) Antibiyotik
b) Bademcik ameliyatı
c) Serum
d) Aşı
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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- DİŞ TEKNİSYENLERİNE
ÖZEL BRANŞ SORULARI

41. Kroşe tamirinde hangi tel,
kroşe teli olarak kullanılır?

a) Döküm kroşe
b) Tam yuvarlak tel
c) Ortodontik tel
d) Yarım yuvarlak tel

42. Total (tam) protezde düşen
dişin yeniden yerine konması için ne
yapılır?

a) Diş herhangi bir yapıştırıcı ile
yapıştırılır.

b) Protez yenilenir.
c) Kapanış modeli rehberliğinde

soğuk akrille diş ilave edilir.
d) Kapanış modeli olmadan soğuk

akrille diş ilave edilir.

43. Hareketli protezde kırık tamiri
nasıl yapılır?

a) Soğuk akril + basınçlı tencere ile
b) Soğuk akrille
c) Şeffaf akrille
d) Sıcak akril + muflalama ile

44. Alginat ölçü maddesi ile alınan
ölçüye ne zaman alçı dökülmelidir?

a) 2-5 dk sonra
b) 20-25 dk sonra
c) 7-15 dk sonra
d) 25-30 dk sonra

45. Silikon ölçü maddesi ile alınan
ölçüye ne zaman alçı dökülmelidir?

a) 5-10 dk sonra
b) 20-30 dk sonra
c) 30-45 dk sonra
d) 45-60 dk sonra

46. Sabit protezde kullanılmayan
metal hangisidir?

a) Cr-Ni
b) Altın
c) Cr-Co
d) Titanyum

47. Metal destekli sabit protez
metalinde maksimum çıpa oranı nedir?

a) %5
b) %30
c) %20
d) %50

48. Degasing hangi amaçla yapılır?

a) Oksidasyon
b) Metalin gazının alınması
c) Hava kabarcığının önlenmesi
d) Hepsi

49. Yüksek fırın ısısı porselen
glaze’ini nasıl etkiler?

a) Mat
b) Pürüzlü
c) Şeffaf
d) Çok parlak – düz yüzey

50. Ivo-cup sistemi nedir?

a) Enjeksiyon ile kapalı sistem sıcak
akril tepimi

b) Kley ile akril tepimi
c) Soğuk akril ile basınçlı tencerede

akril tepimi
d) Mufla ile akril tepimi



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI

Hac Dairesi Bilgi İşlem - 8 -

B- ECZACI KALFALARINA
ÖZEL BRANŞ SORULARI

41. Bir eczanede ne tür ilaçlar kilit
altında tutulur?

a) Uyuşturucu ilaçlar
b) Psikotrop ilaçlar
c) Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar
d) Hepsi

42. Eczanede hazırlanmış
süspansiyon formundaki bir majistral ilaç
kırmızı etiketle etiketlenmiştir. Bu ilacın
kullanımını hastaya nasıl tarif edersiniz?

a) Haricen tarifteki gibi kullanınız.
b) İçmeden önce çalkalayınız.
c) Kullanmadan önce çalkalayınız,

haricen kullanınız.
d) Hiçbiri

43. Bir eczanenin raflarında
bulunan ilaçlar hangi düzene veya
sıralamaya göre yerleştirilmiş olabilir?

a) Farmakolojik düzen
b) Farmasötik düzen
c) İlacın formuna göre (tablet, şurup v.b.)

d) Hiçbiri

44. Hastanın reçetesinde
buzdolabında saklanması gereken ilaçlar
var, bu ilaçları hastaya nasıl verirsiniz ve
hangi uyarılarda bulunursunuz?

a) Kapalı kap içinde verilir. Uyarıya
gerek yoktur.

b) Soğuk zincir ile verilir. Uyarıya
gerek yoktur.

c) Soğuk zincir ile verilir.
Buzdolabında saklanması söylenir.

d) Hiçbiri

45. ‘Aç karnına kullanılacak’
ibaresini hastaya nasıl tarif edersiniz.

a) Yemekten önce
b) Yemekten 1 saat önce veya

yemekten 3 saat sonra
c) Yemekten yarım saat önce veya 2

saat sonra
d) Yemekten 2 saat sonra

46. Majistral bir ilaç hazırlanırken
iyot(iode) tartılması gerekmektedir. İyot
ve iyot gibi özellikli maddelerin tartımının
doğru ve sağlıklı olabilmesi için tartım
esnasında ne tür malzeme kullanır?

a) Porselen
b) Metal
c) Cam
d) Kağıt

47. Aşağıdaki kısaltmaların
anlamları karşısına yazılmıştır. Doğru
seçeneği işaretleyiniz.

a) R, Rp,Rx:reçete
b) Rept.:tekrarlansın
c) aa.: eşit miktarda
d) Mcg.:mikrogranül

48. Aşağıdakilerden hangisi
Reçetesiz verilebilecek bir ilaçtır?

a) Vermidon
b) A-ferin
c) Novalgin
d) Hiçbiri

49. Eczanede hazırlanmış bir
majistral ilacın etiketinde aşağıdaki
bilgilerin hangisinin bulunması gerekli
değildir?

a) Eczanenin adresi
b) Defter kayıt numarası
c) İlacın saklama koşulları
d) İlacın son kullanma tarihi

50. Rp/
I-A ilacı 10 mg. tab. DI :1x2
II-B ilacı 50 mg. supp. DIIB:tarifen
III-C ilacı %0.1 göz damlası DIB

:3x2 ou.

Yukarıdaki reçete ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarını
işaretleyiniz?

a) C ilacı her iki göze günde 3 kez ve
2 damla olarak uygulanır.

b) B ilacı sabah akşam olarak tarif
edilmelidir.

c) B ilacı hastaya 2 kutu verilir. Tarifi
eczacı tarafından yapılır.

d) A ilacı günde 2 kez kullanılır.
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C- HASTABAKICI-
HİZMETLİ İÇİN ÖZEL
BRANŞ SORULARI

41. Acile gelen bir travma
hastasında hangisi asla hastabakıcının
görevi değildir?

a) Hastayı uygun pozisyonda acile
taşımak.

b) Acil personeli hastaya müdahale
ederken yardım için hazır beklemek.

c) Aspiratörün çalıştırılması gibi
işleri yapmak.

d) Yaralı bölgeye dikiş atmak.

42. Komada bir hastaya çarşaf
değiştirmeniz gerekirse nasıl yaparsınız?

a) Hastayı oturtup önce yatağın uç
kısmı sonra diğer yanı değiştirilir.

b) Hasta başka bir yatağa alınır çarşaf
değiştirilir.

c) Çarşaf yarıya kadar kıvrılır hasta
yan çevrilir kıvrılmış kısmı hastanın altına
yerleştirilir. Sonra hasta diğer tarafa
çevrilerek işlem tamamlanır.

d) Komadaki bir hastada tek kişiyle
asla çarşaf değiştirilmez.

43. Acilde kanamalı bir hasta
taşıdınız ve elinize kan bulaştı. Aşınız da
yoksa hangi hastalıktan korkarsınız?

a) Sarılık(hepatit)
b) Verem hastalığı
c) Kanser
d) Tifo

44. Sedye ile taşıdığınız hasta
kusmaya başladı ne yaparsınız?

a) Sırtüstü yatırılır
b) Yüzüstü yatırılır
c) Yan çevrilir
d) Ayakları yukarı kaldırılır

45. Oksijen tüpünde olmayan kısım
hangisidir?

a) Vana
b) Oksimetre
c) Manometre
d) Nemlendirici

46. Komşunuzun çocuğu 1 kutu
ağrı kesici içmiş ve size haber verdiler.
Hangisini yapmak yanlış olur?

a) Kusturmak
b) 112 ye haber vermek
c) Bulantı kesici iğne yapmak
d) Babasını aramak

47. Hangisi hastanede yatan
hastalardan size bulaşabilecek bir hastalık
değildir?

a) Sarılık
b) Kanser
c) Menenjit
d) İshal

48. Yaralıların taşınmasında en
çok tercih edilen taşıma şekli hangisidir?

a) Bir kişi ile destek vererek
b) İki kişi karşılıklı tutarak
c) Tekerlekli sandalye ile
d) Sedye ile

49. Merdivenden inerken veya
çıkarken sedyedeki yaralının yönü nasıl
olmalıdır?

a) İnerken baş aşağı, çıkarken baş
yukarı

b) İnerken ve çıkarken baş aşağı
c) İnerken baş yukarı, çıkarken baş

aşağı
d) İnerken ve çıkarken baş yukarı

50. Hangi durumda yaralı
kesinlikle sedye ile taşınır?

a) Omurga kırığı varsa
b) Kaburga kırığı varsa
c) Kolunda kırık varsa
d) Birinci derece yanık varsa
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D- TIBBİ CİHAZ TAMİR
TEKNİSYENLERİ İÇİN
ÖZEL BRANŞ SORULARI

41. EKG de en sık arızanın
görüldüğü kısım hangisidir?

a) Stilo
b) Elektrotlar
b) Monitör
b) Kablo bağlantıları

42. EKG de kaç derivasyon
kablosu (vücuda bağlanan elektrotlar)
bulunur?

a) 4
b) 7
c) 10
d) 12

43. Defibrilatörde hangisi
bulunmaz?

a) Manometre
b) Apex elektrodu
c) Monitor
d) Sternum elektrodu

44. Defibrilatör de değişken güç
birimi hangisidir?

a) Volt,
b) Amper,
c) Joule,
d) Watt

45. Tambur ve çan hangisinde
bulunur?

a) Steteskop,
b) Otoskop
c) EKG
d) Tansiyon Ölçüm Cihazı

46. Hangisi tıbbı gaz kaynağı değildir?

a) 0ksijen tüpü,
b) Oksijen konsantratörü,
c) Oksimetre
d) Azot tüpü

47. USG (Ultrasonografi) hangi
metotla çalışır?

a) Laser ışını,
b) Ses dalgası,
c) Video görüntüsü
d) Foton dalgası

48. Isıya duyarlı kağıt hangisinde
kullanılmaktadır

a) Refraktometre,
b) EKG,
c) Spirometre,
d) Hepsi

49. Hasta başı monitöründe
hangileri ölçümlenebilir?

a) Tansiyon ölçümü, Ateş, Solunum
sayısı,

b) İnvaziv Tansiyon ölçümü,Kapiller
oksijen konsantrasyonu,

c) Nabız sayısı, EKG,
d) Hepsi

50. Tıbbi Aspiratör hangi sistemle
çalışır?

a) Negatif basınç,
b) Pozitif basınç
c) Magnetik çekim etkisi,
d) Filtreleme
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E- STERİLİZATÖR
TEKNİSYENLERİ İÇİN
ÖZEL BRANŞ SORULARI

41. Bir materyaldeki her türlü
mikroorganizmanın uzaklaştırılması,
materyalin tümüyle
mikroorganizmalardan arındırılmış hale
getirilmesi olarak tanımlanan işlem
hangisidir.?

a) Dezenfeksiyon
b) Antisepsi
c) Hijyen
d) Sterilizasyon

42. Hangisi endoskop gibi kritik ve
hassas malzemelerin dezenfeksiyonunda
kullanılan yöntemdir?

a) Isı ile sterilizasyon
b) Etilen oksit ile sterilizasyon
c) Özel Kimyasal dezenfektanlar
d) Klor ve klorlu bileşikler

43. Steril madde veya aletlerin bu
özelliklerini devam ettirebilmeleri için:

a) Dış ortamla ilişkililerinin kesilmesi
gerekir.

b) İşlemin her gün tekrar edilmesi
gerekir.

c) Soğuk ortamda muhafazası
gerekir.

d) Hepsi

44. Sterilizatörde objelerin 175–180
derecede ne kadar süre bekletilmeleri
gerekir?

a) 15 dakika
b) 30 dakika
c) 1 saat
d) 3 saat

45. Naylon paketlerle kaplandıktan
sonra steril edilme yönteminde hangisi
kullanılır?

a) Gluteraldehit
b) Etilen oksit
c) Ultraviole
d) Hepsi

46. Kuru sıcak hava vererek
sterilizasyon yapan alet hangisidir?

a) Etüv
b) Otoklav
c) Pastör fırını
d) Ben-mari

47. Aşağıdakilerden hangisinde
basınç altında sıcak buhar akımı ile
sterilizasyon yapılır?

a) Süt
b) Petri kutuları
c) Öze
d) Enjektörler

48. Hangisi sterilizasyon
yöntemidir?

a) Etilen Oksit gazı ile sterilizasyon
b) Basınçlı buhar ile sterilizasyon
c) Kuru sıcak hava ile sterilizasyon
d) Hepsi

49. Hangisi sterilize edilmiş
malzemenin tanınmasında yada yeterli
sterilizasyonun olup olmadığını anlamada
kullanılır?

a) Brown tüpü
b) Strip indikatör
c) Otoklav bandı
d) Hepsi

50. Gaz bezi, tampon, spanch gibi
malzemelerin steril edilmesinde
kullanılan, kapaklı, açılır -kapanır
gözenekleri olan kaba ne ad verilir?

a) Tromel
b) Petri kutusu
c) Küvet
d) Küvez
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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


