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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI 
 
 

1. Belirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz 
yapılan Ka’be ziyaretine ne ad verilir? 

a) Hac 
b) Tavaf 
c) Umre 
d) Sa’y 

2. Namazla ilgili “Ta’dil-i Erkan” deyimi 
aşağıdakilerden hangi durumu ifade 
etmektedir? 

a) Namazları fazla geciktirmeden kaza etmek 
b) Namazların sünnetlerini kılmak 
c) Yolcu iken namazların dört rekâtlı farzını 

kısaltmak 
d) Namazları adabına uygun bir şekilde 

kılmak 

3. Aşağıdakilerden hangisi “Tevhid” kelimesinin 
Türkçe anlamıdır? 

a) Ben Allah'tan başka hiçbir ilah 
olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve 
elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim 

b) Ben Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi 
olduğuna, Allah'tan başka hiçbir ilah 
olmadığına inanır ve tanıklık ederim     

c) Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, 
Muhammed O'nun elçisidir     

d) Muhammed O'nun kulu ve elçisidir, 
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur   

4. Rasulüllah Efendimiz (s.a.s.)’in bir gecede 
Mekke’den Kudüs’e, oradan da Sidret-ül 
Müntehaya kadar gitmesine ne ad verilir? 

a) Hicret 
b) Vahiy ve keramet 
c) Hac ve umre 
d) İsra ve Mirac 

5. Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy, 
mealen aşağıdakilerden hangisidir? 

a)  “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla” 
b)  “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla” 
c)  “Ey Muhammed! De ki, o Allah birdir” 
d)  “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a 

mahsustur” 

6. Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisinin 
tutulması zorunludur? 

a) Aşure orucu 
b) Ramazan orucunun kazası 
c) Şevval ayında tutulan altı gün orucu 
d) Pazartesi-Perşembe günlerinde tutulan 

oruç 

7.  “Emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker” 
tabirinin tam açıklaması aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak 
b) İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamak 
c) İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmek 
d) İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla 

uzaklaştırmak 

 

8. Ka’be ziyaretiyle ilgili olarak “Mikât” 
kelimesi neyi ifade etmektedir? 

a) Tavaf yapılan alan 
b) İhrama girme yeri 
c) Şeytan taşlama yeri 
d) Sa’y yapılan alan 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih (geçerli) 
olmasının şartlarındandır? 

a) Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmak 
b) Tavaf namazı kılmak 
c) Tavafı huşu ile yapmak 
d) Tavaf yapmaya niyet etmek 

 

10.   “Size iki emanet bırakıyorum; Onlara  
sarıldığınız sürece benden sonra yolunuzu asla 
şaşırmazsınız:………………….……” (Hadis) 
Peygamberimizin (s.a.s.) yukarıdaki sözü, 
aşağıdakilerden hangisi ile devam etmektedir? 

a) Namaz ve oruç 
b) Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünneti 
c) Allah’ın kitabı ve ashabımın hayatı 
d) Benim sünnetim ve ehlibeytimin yolu 
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11. Kalp durmasında kalp kasına elektrik akımı 
vererek kalbi çalıştıran alet aşağıdakilerden 
hangisidir?  

a) Defibrilatör 
b) Monitör 
c) Elektrokardiyografi ( EKG ) Cihazı 
d) Elektroensefalografi ( EEG ) Cihazı 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi demans terimini en 
iyi ifade etmektedir ? 

a) Unutkanlık 
b) Bunama 
c) Yaşlılık 
d) Sıkıntı 

 
 

13. Hasta veya hasta yakınının sağlık çalışanına 
saldırması durumunda hangi “kod” 
kullanılmalıdır? 

a) Turuncu 
b) Kırmızı 
c) Beyaz 
d) Mavi 

 
14. Kalp krizi geçirdiği düşünülen bir hastada 

aşağıdakilerden hangisinin verilmesi hayat 
kurtarıcı olabilmektedir? 

a) Aspirin 
b) Antihipertansif 
c) Şekerli su 
d) Ağrı kesici 
 

15. Aşağıdakilerden hangisinin kan bağışında 
bulunmasında sakınca yoktur? 

a) İlaç ve madde bağımlısı olanlar 
b) 15 yaşında sağlıklı bireyler  
c) Kan transfüzyonu yapılmış kişiler 
d) Hepatitli  olanlar 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir devredeki gerilimi 
ölçmeye yarayan araçtır ? 

a) Ampermetre 
b) Ohmmetre 
c) Voltmetre 
d) Wattmetre 

 

17. Mikroorganizmaların vücuda girerek 
enfeksiyona neden olmasını önlemek ve 
hastayı korumak amacını  aşağıdakilerden 
hangisi ifade eder ? 

a) Cerrahi asepsi 
b) Antisepsi 
c) Dezenfeksiyon 
d) Sterilizasyon 

 

18. Ortopedide askılar hangi amaçla kullanılır ? 

a) Pansumanı tespit etmek  
b) Yarayı korumak 
c) Yaralı ekstremiteyi tespit etmek 
d) Yaralı ekstremiteyi sıcak tutmak 

 

19. Topikal anestezinin en sık kullanım alanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Batın ameliyatları 
b) Ekstremite ameliyatları 
c) Sezaryen 
d) Göz ameliyatları 

 

20. Üst gastrointestinal kanaması olan hastalarda 
teşhis amacıyla kullanılan en değerli tetkik 
hangisidir ?   

a) Endoskopi 
b) Baryumlu grafi 
c) Üre nefes testi 
d) Arteriografi  
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21. Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolizma 
hızını azaltır?    

a) Açlık 
b) Kanda tiroid hormon düzeyinin artışı 
c) Vücut sıcaklığının artışı 
d) Anksiyete 

 

22. Aşağıda belirtilen komplikasyonlardan hangisi 
diyabetes mellitusun kronik 
komplikasyonlarından değildir?    

a) Retinopati 
b) Hipoglisemi 
c) Nöropati 
d) Nefropati 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi kanama zamanının 
süresi için normaldir?    

a) 3-6 dakika 
b) 10-12 saniye 
c) 15-20 dakika 
d) 11-13 dakika 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi kan hücresi değildir?  

a) Lenfosit 
b) Eritrosit 
c) Melanosit 
d) Monosit 

 

25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Soluk alıp verme sayısı yaşa göre 
değişiklik gösterir 

b) Akciğer hastalıkları teşhisinde deri testleri 
kullanılmaz 

c) Öksürük bir korunma refleksidir 
d) Tüberkülozda kanlı balgam görülebilir 

 
 
 

26. Astım hastalığının oluşumunda rolü olmayan 
hangisidir? 

a) Solunum yolu enfeksiyonu 
b) Genetik yatkınlık 
c) Polenler 
d) Solunum yolunda yabancı cisim 

 

27. Hastane enfeksiyonu  aşağıdaki servislerden 
hangisinde  en az görülür? 

a) Üroloji servisi 
b) Cildiye servisi 
c) Yenidoğan servisi 
d) Cerrahi servisi 

 

28. Aşağıdaki durumların hangisinde koruyucu 
izolasyon uygulanmaz? 

a) Lösemili hastalar 
b) Ağır yanıklı hastalar 
c) Prematüre bebekler 
d) Ampiyem 

 

29. Aşağıdaki organlardan hangisi bağışıklık 
sistemi içerisinde yer almaz? 

a) Kemik iliği 
b) Pankreas 
c) Timus 
d) Dalak 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi cilt yoluyla ilaç 
kullanmanın amaçlarından değildir? 

a) Hızlı sistemik etkilerinden faydalanmak 
b) Lokal etkilerinden faydalanmak 
c) Ağrı giderici etkilerinden faydalanmak 
d) Sistemik yan etkilerinin az olması 
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31. Deri ve yaraların temizliğinde ilk önce hangisi 
kullanılır? 

a) Batikon 
b) Serum fizyolojik 
c) Zefiran 
d) Alkol 

 

32. Pansumanla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

a) Kullanılan malzemeler hastaya uygun 
olmalı 

b) Birden fazla pansuman yapılacaksa kirli 
olandan başlanılmalı 

c) Pansuman atıkları kırmızı renkli poşete 
konulmalı 

d) Yara ile temas edecek malzemeler steril 
olmalı 

 

33. Korku, heyecan ve sevinç gibi duygusal 
durumlarda hangi sistem aktive olur? 

a) Sempatik sinir sistemi 
b) Parasempatik sinir sistemi 
c) Motor sinir sistemi 
d) Somatik sinir sistemi 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidizmin 
belirtilerinden biri değildir? 

a) Kanda tiroid  hormon azlığı 
b) Uyuşukluk ve uyku hali 
c) Çarpıntı 
d) Kilo alımı 

35. Ağlayan bir hastaya  müdahale esnasında 
yanlış olan  yaklaşım  tarzı hangisidir? 

a) Ağlama davranışının kabullenilmesi, 
yargılanmaması 

b) Ağlaması ya da sorunları konusunda 
konuşup konuşmama kararını hastanın 
vermesinin sağlanması 

c) Hastaya ağlaması sırasında zaman ayırıp, 
empati ve yardıma hazır oluşun iletilmesi 

d) Ağlamanın  en kısa sürede durdurulmaya 
çalışılması   

36. Yara üzerinde nekroze olmuş dokuların 
debridmanının yapılmaması aşağıdakilerden 
hangisine neden olur ? 

a) Yara iyileşmesinin hızlandırır 
b) Enfeksiyonun alt tabakalara inmesine 

neden olur 
c) Yara kenarları düzensizleşir 
d) Yaranın iyileşmesine etki etmez 

 
 
37. Kan transfüzyonu komplikasyonlarından 

olmayanı işaretleyiniz?     
 
 
a) Allerjik reaksiyonlar 
b) Bakteriyel sepsis 
c) Hava embolisi 
d) Kanama zamanında uzama 

 

38. Tıbbi ürün ve ilaçların saklanması ile ilgili 
yanlış olanı işaretleyiniz?    

 
a) İlaçların son kullanma tarihleri kontrol 

edilmeli 
b) Aşı ve serumlar buzdolabında 

saklanmalı 
c) Tam kan buzlukta saklanmalı 
d) Narkotik ilaçların sayımı sık sık 

yapılmalı 

 

39. Kandaki glukozun fazlası aşağıdaki 
organlardan hangisinde depo edilir?    
 

a) Beyin 
b) Karaciğer 
c) Böbrek 
d) Pankreas 

 
 
 

40. Aşağıdaki durumların hangisinde beyin 
kanaması beklenmez?    
 

a) Hipertansiyon 
b) Anemi 
c) Travma 
d) Anevrizma 
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41. Kişilik gelişimi ile ilgili tanımlamalardan 
doğru olanı işaretleyiniz?    

 
 
a) Kişilik gelişimi doğuştan başlayarak 

sürer 
b) Genetik faktörler kişilik gelişiminde 

etkili değildir. 
c) Sakatlık ve yoksunluk kişilik gelişimi 

üzerinde etkisizdir 
d) Kişilik gelişimi belli bir dönemde 

sürecini tamamlar 
 

 
42. Yüzeyel güneş yanıkları kaçıncı derece 

yanıklardır?  
 

a) 3. Derece 
b) 4. Derece 
c) 1. Derece 
d) 2. Derece 

43. Aşağıdakilerden hangisi tam kan sayımı 
(hemogram) parametrelerinden değildir? 

a)  Hematokrit 
b)  Trombosit sayısı 
c)  Granülosit yüzdesi 
d)  Plazma demiri 

 

44. Kollarda, el ve ayaklarda kas krampları, 
uyuşma ve karıncalanma hissi, kemik ağrıları 
gibi belirtilerle seyreden bir klinik tabloda 
akla ilk önce hangi mineral eksikliği gelir? 

a) Kalsiyum 
b) Magnezyum 
c) Demir 
d) Çinko 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi kas içi 
enjeksiyonlarda görülen komplikasyonlardan 
değildir? 

a) Abse 
b) Sinir zedelenmesi 
c) Doku zedelenmesi 
d) Skar dokusu 

46. Anjiyografi işlemi uygulandıktan sonra 
kanamayı durdurmak için hastaya nasıl bir 
uygulama yapılmalıdır? 

a) Bölgeye masaj yapılmalı 
b) Hastaya simit halka uygulanmalı 
c) Uygulama bölgesine kum torbası 

konulmalı 
d) Hasta havalı yatakta yatmalı 

 
 

47. İçme sularının dezenfeksiyonu için en sık 
kullanılan madde hangisidir? 

a) Klor 
b) Formol 
c) İyot 
d) Gümüş nitrat 

 

48. Soğuk uygulama aşağıdakilerden hangisinde 
yapılmaz? 

a) Burkulmalar 
b) Dolaşım bozukluğu 
c) Sıcak çarpması 
d) Burun kanaması 

 
 

49. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin 
eksikliğinde gece körlüğü oluşur? 

a) A Vitamini 
b) K Vitamini 
c) C Vitamini 
d) D Vitamini 

 
 

50. Açık yaraların olay yerinde pansumanla 
kapatılarak korunmasının amacı nedir? 

a) Yara ile havanın temasını kesmek 
b) Yaranın doku bütünlüğünü korumak 
c) Yaralı bölgenin sıcak tutulmasını 

sağlamak 
d) Patojen mikroorganizmaların yaraya 

bulaşmasını önlemek 



B KİTAPCIĞI 

 

1 C 

2 D  

3 C  

4 D  

5 A 

6 B 

7 A 

8 B 

9 D 

10 B 

11 A 

12 B  

13 C  

14 A  

15 C 

16 C 

17 A 

18 C 

19 D 

20 A 

21 A 

22 B 

23 A 

24 C 

25 B 

26 D 

27 B 

28 D 

29 B 

30 A 

31 B 

32 B 

33 A 

34 C 

35 D 

36 B 

37 D 

38 C 

39 B 

40 B 

41 A 

42 C 

43 D 

44 A 

45 D 

46 C 

47 A 

48 B 

49 A 

50 D 

 




