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Doğru cevap ilk seçenektir. Bugün, kelime genellikle
medeniyetsiz insanlara atıfta bulunuyor. Antik Yunan'dan
gelmişti ve başlangıçta yalnızca Yunanca bilmeyen insanlara
atıfta bulunuyordu.
goo.gl/pX6mkT

1. Modern yaşamın alışkanlıkları ve kültürüyle ilgili
tecrübesi olmayan ve davranışları garip veya rahatsız
edici olarak kabul edilen bir kişi
2.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Santa Barbara'dan
gelen bir kişi
3.Conan the Barbarian filminin hayranı

Barbarian kimdir?

1993 İnsan Hakları Konferansı'nın Viyana Bildirgesi ve Eylem
Programı: Yaygınlaşan aşırı yoksulluğun varlığı, insan
haklarının tam ve etkili bir şekilde kullanılmasını engelliyor;
derhal hafifletilmesi ve nihai olarak ortadan kaldırılması
uluslararası toplum için yüksek öncelikli olmaya devam
etmelidir.
goo.gl/hqjSxh

Avustralya pasaportlarında transeksüel ve interseks insanlara
cinsiyet ayrımcılığının kaldırmak amacıyla erkek, kadın ve
belirsiz olmak üzere üç cinsiyet seçeneği bulunmaktadır.
Belirsiz biyolojik özelliklere sahip İntereksli kişiler
pasaportlarındaki cinsiyetlerini "X" olarak listeleyecekler.
goo.gl/4JhzQA; goo.gl/n9S93O

Birleşmiş Milletler'in yedinci Genel Sekreteri Gana'nın Kofi
Atta Annan 1997'den 2006'ya kadar BM'ye hizmet etti. Genel
Sekreter olarak Sayın Annan'ın başlıca önceliklerinden biri,
Birleşmiş Milletlerin canlandırılması ve uluslararası sistemi
daha etkili hale getirmeye yönelik kapsamlı bir reform
programıydı.
goo.gl/Ic9o6X; goo.gl/chCvab

İnsanlar, yaşları, sakatlıkları, etnik kökenleri, kökenleri, siyasi
inançları, ırkları, dinleri, cinsiyetleri veya cinsiyeti, cinsel
tercihleri, dilleri, kültürleri ve diğer pek çok gerekçeyle
ayrımcılığa maruz kalabilirler
. goo.gl/wSJlwd
Diğer insanlara davranıldığından farklı olarak, bir grup veya
sınıfa dahil olan veya oldukları düşünülen insanlara daha az
tahammülkâr davranmak
Başka ülkelerden gelen insanların mülteci olarak kabul
edilmemesi
Başka ülkeden gelen nsanlara ev sahibi ülkenin
alışkanlıklarını sormak

Birleşmiş Milletlerin insan hakları ile fakirlik
arasında güçlü bir bağlantı kurduğu:
1. Doğrudur
2. Yanlıştır
3. BM ekonomik konularla ilgilenmez
Avusturalya pasaportlarında x cinsiyet seçeneği
bulunmakta mıdır?
1. Evet
2. Hayır
3. X bir cinsiyet seçeneği
olamaz.
Ableism, özürlü insanlara karşı önyargı anlamına gelmektedir.
Özürlülüğe ilişkin asıl sorun, tanımlanmasının kolay
olmadığıdır. Dinsizlik öncelikle insanların tutumları ile ilgilidir:
yalnızca bilinçli olarak ayrımcı davranışı değil, aynı zamanda
insanların bilinçsizce özürlü insanlarla ilişkisini de ifade eder.
goo.gl/c0VcVR

“Kimse iyi bir vatandaş olarak doğmaz, hiç bir
ulus demokratik olarak doğmaz. İkisi de hayat
boyu gelişmeye devam eden süreçlerdir.
Gençler doğumlarından itibaren dahil
edilmelidirler.” sözü kime aittir?
1. Kofi Annan
2. Nelson Mandela
3. Ban Ki-moon
3.
2.
1.

Hangisi ayrımcılıktır?
İlk cevap doğru cevaptır. İsyancı simgesel karakteri Pippi
Longstocking, sayısız kızın hem İsveç'te hem de yurt dışında
kendisine inanmasını sağladı. Astrid Lindgren'in çocuk
karakteri, toplumsal cinsiyet eşitliğinde bir rol modeli haline
geldi. Astrid Lindgren'in Pippi Longstocking ile ilgili kitapları 65
dile tercüme edildi.
goo.gl/LZYhpl
Pippi Longstocking popüler bir İsveç hikaye kitabı
karakteridir. O…
1. 1. Kızların nasıl davranması gerektiği
konusundaki konvansiyonel fikirleriyle kopan bir
asi
2. 2. Uzun bacaklarından dolayı ünlü güzel bir kız
3. 3. Sami Uluslarından (Lappland, kuzey İsveç) bir
kız
Engellilik, sakatlık kişinin vücudunun özellikleri ile
yaşadığı toplumun özellikleri arasındaki etkileşimi
yansıtan karmaşık bir olgudur. Engellilik evrensel
bir insan tecrübesidir, bazen kalıcıdır, bazen
geçicidir.
goo.gl/DYkhkw goo.gl/eJlfRM

2.
3.

Kişinin vücudunun özellikleri ile yaşadığı toplumun
özellikleri arasındaki etkileşimi yansıtan karmaşık bir
olgudur
Bir sağlık problemidir
İletişim yetersizliğidir

Özürlü insanlar diğerlerine göre daha aşağıda
olduğu inancına dayanan ayrımcı, baskıcı,
kötü davranış
2. Normal işleri yapma yetersizliği
3. Normal insanların yaptıklarını yapma
yetersizliği

Engellilik (disability) ne demektir?

Ableism (disablism) ne demektir?

1.

1.

Namus Cinayeti (Honor killing) ne demektir?
1.

Zina yapan hatta tecavüze uğrayan bir kadının
ailesini utandırmasından dolayı öldürülmesi
2.
Birisinin şerefini korumak amacıyla cinayet
işlemesi
3.
Ülkesinin şerefini korumak amacıyla cinayet
işlemesi

Kadın cinsel organı Kesme / Mutilasyon
(FGC / M) Nedir?
1. FGC, tıbbi olmayan nedenlerden ötürü genç
kadının cinsel organlarının tümünü veya bir
kısmını ortadan kaldırmaktır.
2. FGC, tıbbi nedenlerden ötürü bir kadının
cinsel organının tümünü veya bir kısmını
ortadan kaldırmaktır.
3. Hiçbiri.

goo.gl/XXZ9Qr
Doğru cevap ilk seçenektir
. goo.gl/ozgYAa

Doğru cevap ikinci seçenektir.
goo.gl/ca5PN4
1.

Dijital yerlileri tarafından dijital göçmenlere karşı
devamlı olarak yürütülen psikolojik taciz
2.
Bir erkek tarafından bir kadına karşı internet
üzerinden sürekli sözlü taciz
3. Bir kişi veya grup tarafından diğerlerine yönelik
olarak sürekli olarak sözlü ve psikolojik taciz

“Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken,
kalıtımsal özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya
başka herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi
olma, hususiyet, doğum, maluliyet, yaş veya cinsel
eğilim gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılması
yasaktır.” İfadesi hangisinde geçmektedir?
1. İtalyan Anayasası
2. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
(madde 21)
3. Türk Hukuku

Doğru cevap ikinci seçenektir.
goo.gl/2SvVe5

goo.gl/SLqvFh
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Etnik köken temelinde
ayrımcılık, AB'de en yaygın ayrımcılık biçimi (% 64) bunu takip
eden diğer ayrımcılıklar; cinsel yönelim (% 58), cinsiyet kimliği
(% 56), din veya inanç temelli ayrımcılık (% 50), engellilik (%
50), yaş (55 yaşın üzerinde olması,% 42) ve cinsiyet (% 37).

Çoklu ayrımcılık nedir?
1. Bir grup insanın ayrımcılığa maruz kalması
2. Tekrar eden ayrımcılık
3. Birden fazla açıdan kişinin ayrımcılığa maruz
kalması

Siber zorbalık ne demektir?

Doğru cevap üçüncü seçenektir. Birçok şekilde olabilir:
Alaycı, hakaret, tehdit, söylenti, dedikodu, "mutlu
tokatlama", hoşnutsuz yorumlar veya iftiralar. İnteraktif
çevrimiçi hizmetler (e-posta, sohbet odaları, anında
mesajlaşma) ve cep telefonları, bu grup veya şahıslara
kötüye kullanabilecekleri yeni yollar ve yeni fırsatlar
vermişlerdir.
goo.gl/MmKNGt

Doğru cevap ikinci seçenektir.Emmeline Pankhurst'un
1903'te Kadınların Sosyal ve Siyasal Birliğini kurması, İngiliz
kadınları için oy hakkı kazanma mücadelesinde radikal ve
yeni aşamaydı . Kampanya, Edward çizim salonunun nazik
topluluğu boyunca şok dalgaları gönderecek ve büyük çapta
sivil itaatsizliği provoke edecekti.
goo.gl/qu8Cre

2015 yılı Eurobarometer anketine göre en
çok ayrımcılığın yapıldığı 3 konu
hangisidir?
1. Yaş, cinsiyet, engellilik
2. Engellilik, cinsel yönelim, yaş
3. Etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği

Sansür ne demektir?
1. Hükümetler, medya, otoriteler veya diğer grup
ve kurumlar tarafından sakıncalı, zararlı,
hassas, siyasi olarak uygunsuz veya yanlış
olarak tanımlanan konuşma, halka sesleniş
veya diğer bilgilerin durdurulması
2. Ciddi olarak onaylanmadığının resmi olarak
ifadesi
3. Bir basın kuruluşu

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/BGY2PX

Süfrajet (Suffragettes) nedir?
1. Bir kadın moda akımı
2. Kadınların oy kulanma hakkı için
mücadele etmeleri
3. İngiliz Aristokratik Kadınlar Klubü

Doğru cevap üçüncü seçenektir
. goo.gl/l1xprS

Doğru cevap ikinci seçenektir
. goo.gl/BBebj2

1. Freddie Mercury
2. Kofi Annan
3. Nelson Mandela
“AIDS’e karşı mücadele de ilk kazanım, onun
etrafını saran sessizlik ve utanç duvarını
yıkmaktır.” sözü kime aittir?
Doğru cevap ilk seçenektir.ILGA,1978'den beri - Uluslararası
Lezbiyen, Eşcinsel, Biseksüel, Tran ve İntereks Derneği,
lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intereks (LGBTT) insanlara
eşit haklara sahip olmayı amaçlayan bir dünya
federasyondur.
Since 1978. goo.gl/EfmvBS

ILGA nedir?
1. Uluslararası bir lezbiyen, gey, biseksüel,
trans ve intereks birliği
2. Kültürlerarası bir dernek
3. Uluslararası futbol ligi
Doğru cevap ikinci seçenektir. Wyoming Bölgesi - ABD,
dünyadaki kadınlara seçme hakkı veren ilk yerdir; Yeni Zelanda
ise ilk ülkedir.
goo.gl/F4oGfM

Kadınların seçme hakkını tanıyan ilk ülke
hangisidir?
1. İsveç
2. Yeni Zelanda
3. İtalya
Doğru cevap ikinci seçenektir.Belinda Jo Carlisle (17 Ağustos 1958
doğumlu), tüm zamanların en başarılı kadın-erkek gruplarından GoGo'un baş vokalisti olarak dünya çapında ün kazanan Amerikalı bir
şarkıcıdır. Billboardları Go-Go ile süsleyerek, sadece üç yıl içinde yedi
milyondan fazla albüm sattı ve daha sonra başarılı bir solo kariyere
geçti. 11 Ağustos 2011'de Go-Go'un üyesi olarak Hollywood'un ünlü
Walk of Fame'inde(Hollywood'un Şöhret Yürüyüşü) bir yıldız aldı.
goo.gl/bloy7A; goo.gl/YsaNlX

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/lBshJP

1. Farklı kültürler veya kültürel öğeler taşıyan
toplum
2. Farklı kültürler veya kültürel öğeler taşıyan
toplum
3. Siyaset felsefesinde kültürel ve dini
farklılara cevap verme düşünce biçimi
Çok kültürlü topluluk ne demektir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Her çeşit suçluyu (30'lu
yaşlardan itibaren) kilitlemek için tasarlanan Gulag, başta Stalin
olmak üzere Sovyetler Birliği'ndeki siyasi muhalifleri baskı altına
alma aracı olarak bilinir. 1929'dan 1953'e kadar tahmini 18
milyon kişi mahkumdu. Kruşçev tarafından 1960'da onaylanarak
sökülmeye başladı.
goo.gl/zyqEy2

Gulag nedir?
1. Geleneksel Macar yemeği
2. Eski bir Nordic şarkısı
3. SSCB de Çalışma Kampları Yönetimi
ILO'nun 1919'da kurulmasından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği
ve ayrımcılık yapılmaması, iş dünyası yoluyla sosyal adaleti teşvik
etme misyonunun temel direkleri olmuştur. Örgüt, ikinci yüzyılına
yaklaşırken, yüz yılı aşkın girişimlerinden biri olarak işyerindeki
kadınlara odaklanmayı seçti. İş Dünyasındaki Kadınlar: 2016 daki
eğilimler, bu çabalara önemli katkı sağlamakta ve 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin ana hedeflerini daha da ileri
götürmeye çalışmaktadır
. goo.gl/8b5mzJ

1. Cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığa karşıtlık
2. Yeni bir tek emek sistemi oluşturulması
3. Uluslararası serbest pazarın
desteklenmesi

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel
amaçlarından birisi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru cevap ilk seçenektir.UDHR'ye göre demokrasi,
hükümetin insan haklarıyla tutarlı tek biçimidir.
goo.gl/bt1prf

1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
(madde 21)
2. Fidel Castro
3. José Manuel Barroso
“Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır”
sözü hangisine aittir?

“A prayer for everyone” şarkısının yazarı
kimdir?
1. Amy Winehouse
2. Belinda Carlisle
3. Madonna

Doğru cevap üçüncü seçenektir.
Black and White, Michael Jackson ve Bill Bottrell tarafından
yazıldu, bestelendi ve üretildi ve Dangerous adlı albümdeki ilk
single olarak seçildi.
goo.gl/Z41Wea; goo.gl/87US6O

Aşağıdaki
hangi
şarkı
aktivizim
çalışmalarından
dolayı,
özellikle
de
Afrikada
fakirliğe
karşı
çalışmaları
nedeniyle tanınan Bob Gedolf tarafından
kurulan ve Etiyopyadaki açlıkla mücadele
için para toplayan Band Aid tarafından
söylenmektedir?

Rage grubuna ait olan “Killing in the Name”
şarkısında ne anlatılmaktadır?
1. Ku Klux Klan
2. Özgürlük
3. Tanrı

1967 yılında Aretha Franklin söylediği şarkı
hangisidir?
1. Respect
2. All the girls you loved
3. Power to black people

Doğru cevap ilk seçenektir. Respect, 1965'te Amerikan Otis
Redding tarafından orijinal olarak yazılmış ve yayınlanmış bir
şarkı, 1967'de Aretha Franklin tarafından başarıya ulaştırılmıştı.
Şarkı sadece feminist hareket tarafından değil, aynı zamanda
Afrika kökenli Amerikalıların sivil haklarınca da benimsenmiştir..
goo.gl/5qNLrw; goo.gl/aIPsuY

Doğru cevap ikinci seçenektir. Şiirsel sözleri ve toplumsal ve
politik önemi ile tanınan, halka seslendirme yapan
"Redemption Song", Marley'nin yeteneklerini bir söz yazarı
olarak gösteren bir illüstrasyondur.
goo.gl/Xm2p2D

Hangisi Michael Jackson’ın en meşhur
şarkılarından birisidir?
1. Negro
2. Young or Old
3. Black or White

2.
3.

İnsanların ırk denilen farklı biyolojik gruplara
bölündüğü ve bunların üyelerini diğerlerinden
ayıran arzu edilen/edilmeyen, aşağı/üstün gibi
belirli özellikleri olduğuna inanmaktan kaynaklanan
davranış ve uygulamalar
Biyolojik olarak hayvan ırkının sınıflandırılması
Biyolojinin temel özelliği

Doğru cevap ilk seçenektir.Bu şarkı ABD polis teşkilatının bazı
üyelerinin Ku Klux Klan üyesi olduğunu ortaya koyuyor.
(Üniformayı giyenlerin bazıları haçları yakanlar ile aynıdır.)
goo.gl/DTRMWg

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/I3e8Xq

Redemption (kurtuluş) şarkısını kim yazıp söylemiştir?
1. Alvaro Soler
2. Bob Marley
3. Pavarotti

Irkçılık ne demektir?

1.

Doğru cevap ilk seçenektir.
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası
Sözleşmesi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Ofisi. Alınan Aralık 23, 2011
goo.gl/kZFkTE

Nefret söylemi nedir?
1. Saldırgan milliyetçilik ve ırkçılık, göçmen
kökenli, göçmen veya azınlıklara düşmanlık
dahil olmak üzere ırksal nefreti, yabancı
düşmanlığını, anti-semitizmi veya nefretin
diğer formlarını yaymak, teşvik etmek veya
haklı çıkarmak üzere her türlü ifade
2. Kızgın bir insanın ifade biçimi
3. Argo edepsiz sözler

Bigger şarkısını kim söylemektedir?
1. Adele
2. Justin Bieber
3. Miley Cyrus

1. The song of discrimination
2. The great song of indifference
3. The song of differents
Doğru cevap ikinci seçenektir.Bigger şarkısını hangisi
söylemektedir?
goo.gl/8ODGDx

Doğru cevap ikinci seçenektir.
goo.gl/eWVOpS; goo.gl/2U8PMf; goo.gl/1Zndkl

Doğru cevap ilk seçenektir. ABC Afrika, AIDS'in ve iç savaşın
Uganda'daki yıkımlarından bahsediyor. On günlük ziyareti
boyunca, yönetmen Kiarostami pek çok yüreklendirici
manzaraya rastlıyor. Kameraları, aileleri AIDS yüzünden
hayatını kaybeden binlerce çocuğun, tüm yetimlerin yüzlerini
yakalıyor. Gözyaşları ve kahkahaları, müzik ve sessizliği, yaşam
ve ölümü kaydediyor
goo.gl/0DeAOg

1. Uganda'da AIDS ve iç savaşın yıkımı
2. Kolonizasyon
3. Afrika'da açlık sorunu
Belgesel türündeki ABC Afrika filminin
konusu nedir?
Doğru cevap ilk seçenektir. Defamation, ödüllü film yapımcısı
Yoav
הצמשהShamir'in 2009 yapımı bir belgesel filmidir. Antisemitizmi
ve özellikle de antisemitizmin algılamalarının İsrail ve ABD
politikalarını nasıl etkilediğini inceliyor. Defamation, 2009 Asya
Pasifik Ekran Ödülleri'nde En İyi Belgesel Film ödülünü aldı.
goo.gl/EDwMGE

Doğru cevap üçüncü seçenektir.Nina Simone, -gerçek ismi
Eunice Kathleen Waymon (21 Şubat 1933 - 21 Nisan 2003),
klasik, caz, blues, R & B, gospel, pop, folk, tiyatro gibi çeşitli
müzik stillerinde çalışan Amerikalı bir şarkıcı, söz yazarı,
piyanist, aranjör ve sivil haklar aktivistiydi.
goo.gl/tjzW63

Doğru cevap ikinci seçenektir. Film, François Bégaudeau'nun
aynı adlı romanı üzerine kurulu. Roman, Paris'in 20.
bölgesinde bir ortaokulda bir Fransız dili ve edebiyat
öğretmeni olarak Bégaudeau'nun deneyimlerine ilişkin yarı
otobiyografik bir açıklamadır; Özellikle "sorunlu çocuklar"
Esmerelda, Khoumba ve Souleymane ile olan mücadelelerini
aydınlatıyor.
goo.gl/pYIqIj

Doğru cevap ilk seçenektir. Bülbülü Öldürmek, Harper Lee'nin
1960'da yayınladığı bir romandır. Pulitzer Ödülü'nü kazanarak
hemen başarılı olmuş ve modern Amerikan edebiyatının bir
klasiği haline gelmiştir. 1962 yılındaki filmde, Güney'deki
buhran döneminde avukat olan ve siyah bir adamı haksız bir
tecavüz suçundan ve bu adamın çocuklarını ön yargılara karşı
savunan Atticus Finch’i anlatıyor.
goo.gl/Z4NG2V
Kuzey Amerika, ekonomik buhran döneminde
Avrupada, 2. Dünya Savaşı sırasında
Güney Amerikada, Che Guevara La Cabaña
Fortress hapisanesindeyken

Defamation, ödüllü yapımcı Yoav
Shamir’in 2009 yapımı belgesel filmidir.
Film ne hakkındadır?
1. Anti-semitizm
2. İslamofobi
3. Eşcinsellik
Mississippi Goddam şarkısı piyanist şarkıcı Nina
Simone tarafından yazılmış ve seslendirilmiştir.
Simone şarkıyı Birmingham 16. Caddedeki Babtist
Kilisenin bombalaması sonucunda afrika kökenli
4 kişinin ölümü ithafen yazmıştır. Nina Simone
nerelidir?
1. Italyan
2. İngiliz
3. Amerikalı
Doğru cevap ilk seçenektir.Lezbiyen şarkıcı Mary Lambert ile
birlikte çalınan şarkılar, kendisini heteroseksüelliğinden ikna
etmek için her yolu denedikten sonra belirli bir noktaya
geldiğinde, doğasını tamamen kabul edebilen bir çocuğun
öyküsünü anlatıyor ve böylece sonunda nasıl mutlu
olunacağını buluyor.
goo.gl/GhtCcR

1. Bir mülteci merkezinde
2. Bir ortaokulda
3. Bir üniversitede
2008 yapımı drama dalındaki The
Class (Entre les murs) filminin konusu
nerede geçmektedir?
1.
2.
3.

1962 yapımı Bülbülü Öldürmek (To Kill a
Mockingbird) filmi Harper Lee’nin bir romanından
uyarlanmıştır. Hikaye nerede geçmektedir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Take Me To Church, İrlanda
şarkıcısı Hozier'in şarkısıdır. Şarkı, dünya çapında pek çok
müzik listesinde doruk noktalarını ele geçirmiş, listelerde
gerçek bir patlama haline gelmiştir.
goo.gl/VprMSU

İrlandalı şarkıcı Hozier’in en meşhur şarkısı
hangisidir?
1. Come with me
2. Let’s dance
3. Take me to church
Doğru cevap ikinci seçenektir.Clanestino, Manu Chao'nun ilk
albümü Clandestino'nun ikinci single'ı ve başlığı. Şarkının
sözleri İspanyolca dilindedir ve göç meselesiyle ilgilidir:
"Avrupa ile fakir ülkelerden gelen insanlar arasındaki sınır
hakkında yazmıştım. Çevrenize bakınız - Bu sokaktaki
insanların belki % 30'u clandestino[yasadışı].
goo.gl/lQ8BD1

Clandestino şarkısının yazarı kimdir?
1. Julio Iglesias
2. Manu Chao
3. Amy Winehouse

Macklemore ve Ryan Lewis tarafından
seslendirilen “Same love of”şarkısı ne
hakkındadır?
1. Eşcinsellik hakkında
2. Pizza sevgisi hakkında
3. Farklı din insanlar arasındaki aşk
hakkında

Doğru cevap ikinci seçenektir.Emir Kusturica tarafından
yönetilen 1998 Sırp romantik komedisi bir film. Venedik Film
Festivali'nde En İyi Film İçin Gümüş Aslan'ı kazandı.
goo.gl/kAP4ea

Doğru cevap ilk seçenektir. Üçleme, cinsellik (Ateş),
mezhepçilik (Dünya) ve din (Su) gibi tartışmalı konularla ilgilidir:
kadınlar.
goo.gl/nrscpq

Doğru cevap ilk seçenektir.Yaş 17 filminde André Techiné,
duygularını yönetmeye çalışan iki şaşkın gencin portresinde farklı
sosyal ortamlarda büyümenin nasıl bir şey olduğunu araştırıyor.
Mevsim geçtikçe Fransa'nın güneybatısındaki dağların sağlam bir
köyü, küçümseme ile cazibe arasında yalpalayan iki genç erkek
arasındaki ilişkinin psikolojik peyzajı haline gelir.
goo.gl/KLH1BU
Küçümseme ve cazibe arasında gidip gelen iki
genç erkek hakkındadır.
İki farklı dine mensup iki genç kız hakkındadır.
Birbirlerini seven fakat farklı dinlere ve kültürlere
sahip genç bir kız ile genç bir adam hakkındadır.

Crna macka beli macor (Black cat, white
cat) filminin konusu ...
1. Siyah bir adam ile beyaz bir kızın evliliği
hakkındadır.
2. Anlaşmalı evlilik hakkındadır.
3. Boşanmış bir çift hakkındadır.
1. Sosyal konular
2. Ekolojik konular
3. Her ikisi de
Hintli film yapımcısının film üçlemesi Fire,
Earth ve Water neyle alakalıdırlar?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Persepolis, Marjane Satrapi'nin
aynı adlı eserinde yer alan otobiyografik romanına dayanan 2007
Fransız İran-Amerikan animasyon filmidir. Film Satrapi tarafından
Vincent Paronnaud ile birlikte yazılmış ve yönetilmiştir. Hikaye,
genç yaşta bir kızın İran Devrimi'nin zemininde yaşlanmasını
anlatıyor. Başlık, tarihi Persepolis şehrine atıf eder. Film, 2007
Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı ve 27
Haziran'da Fransa ve Belçika'da yayımlandı. Kabul ederken
yaptığı konuşmada Satrapi, "Bu film evrensel olmasına rağmen
ödülü tüm İranlılara adamak istiyorum" dedi. goo.gl/SG5yoD

2.
3.
1.

Yaş 17 (Quand on a 17 ans) filminin konusu ...
Doğru cevap ilk seçenektir. Heaven's Gate, Michael Cimino
tarafından yazılmış ve yönetilmiş, 1980 yapımı bir Amerikan
Batı filmidir. Gevşekçe Johnson County Savaşı'na dayanarak,
1890'lı yıllarda Wyoming'deki kara baronları ve Avrupalı
göçmenler arasındaki hayali bir anlaşmazlığı tasvir ediyor.
goo.gl/oRplWy

Heaven’s gate bir...
1. Amerika'ya Avrupalı göçü hakkındaki bir
filmdir.
2. Ölüm sonrası hakkında fantastik bir filmdir.
3. Vietnam savaşı hakkında bir filmdir.
TDoğru cevap ilk seçenektir. Küçük Şaşkın Bashu (Farsça: )ﺑﺎﺷو ﻏرﯾﺑﮫ ﮐوﭼﮏ,
Bahram Beizai'nin yönettiği 1986'da bir İran drama filmidir. Film 1986'da üretildi
ve 1989'da piyasaya çıktı. Bu çok etnikli film, İran'ın kuzey dilini Gilaki'yi komik
rahatlama yerine ciddi bir bağlamda kullanan ilk İranlı filmdi. Bashu, Little
Stranger, Kasım 1999'da, 150 İranlı eleştirmen ve profesyonelin Picture world
tarafından gerçekleştirilen bir film dergisi tarafından, tüm zamanların En İyi İran
Filmi seçildi.
goo.gl/GfaHny; goo.gl/jxV4et

کچوک هبیرغ وشاب Küçük Şaşkın Bashu, Baram Beizai
tarafından yönetilen 1986 İran yapımı bir
drama filmidir. Bashu kimdir?
1. İran-Irak Savaşı sırasında İran'ın güneyindeki
Khuzestan eyaletinden bir genç.
2. Aptal bir genç çocuk
3. Akıl hastası bir genç çocuk

Marjane Satrapi’nin aynı adlı otobiyografi
türündeki romanından uyarlanan 2007 yılı Fransaİran-Amerika ortak yapımı Persepolis filmi ...
1. Tarihsel dramadır
2. Komedi filmidir.
3. Animasyon filmidir.
Doğru cevap ikinci seçenektir. Berlin, 30'ların başında. Yazar ve şair
Else Lasker Schuler, Rus devrimci ajitatörü Tania Shohat'ın Filistin'e
hareket edip, Yahudi ve Filistinlilerin ve kollektivist yönetim arasındaki
barış içinde bir arada yaşamanızı sağlayan bir tarımsal koloni
kurduğunu bilir. Nazizmin iktidara gelmesi yönündeki zorlu tehdit ve
oğlunun ölümü Else'nin Yeruşalim'de Tania'ya ulaşmasına neden oldu.
Tania'nın topluluk deneyimi, çelişkilerden, arızalardan ve yırtıcılardan
özgür değildir; Else, rüyanın başarısızlığını not etmek için bunu
yapabilir.
goo.gl/76o7SY
3.
2.
1.

1970 yılında Londra ve Afganistan da geçen ilişkili
2 hikayedir
1930 yılında Berlin ve Filistin de geçen ilişkili 2
hikayedir
Günümüzde Berlin ve Filistin de geçen ilişkili 2
hikayedir

Berlin-Yerushalayim filminin konusu...

Doğru cevap ilk seçenektir. Norveç kanunlarına göre, çocuklar
16 yaşındaki çocuklar sağlıklarıyla ilgili kararlar alabilirken 15
yaşındayken din hakkında kararlar alabiliyorlar. goo.gl/
X3SV4W

Norveç kanunlarına göre, çocuklar dinleri
hakkında kaç yaşında karar verebilirler?
1. 15
2. 16
3. 18
Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/Z3zAmX
goo.gl/H4VpiR

1. İsveç
2. İtalya
3. Türkiye
Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yapılan
evlilikler 2009’dan beri nerede kanunlar
tarafından sağlanıyor?
Doğru cevap ikinci seçenektir. İngilizce kökenli olan bu
kelime hand(el) -in(içinde) -cap(kap) (harfiyen " kabın
içindeki el ") 17. yüzyılda popüler olan kumar oyununun
adıydı.
goo.gl/gzMxmK

Handikap kelimesinin orijinali ne
anlama gelmektedir?
1. İyi olmayan
2. 17. yüzyılda popüler olan bir oyun
3. Şekli bozuk ellere sahip olan bir kişi
Doğru cevap ilk seçenektir.Uluslararası Disleksi Birliği’nin tanımına
göre disleksi, nörobiyolojik kökenli bir öğrenme bozukluğudur. Doğru
ya da akıcı okuma yapmada zorluk ve yetersiz yazma kabiliyeti ile
karakterize olmuştur. Disleksi okumayı daha zor hale getirdiğinde,
doğru talimatlarla neredeyse tüm disleksi hastaları okumayı
öğrenebilir. Disleksi hastalığı olan pek çok insan büyük işler
başarmayı sürdürüyor. Birçok disleksi başarı öyküleri arasında
Thomas Edison, Stephen Spielberg, F. Scott Fitzgerald ve Charles
Schwab de vardır.
goo.gl/vWvDR1

Doğru cevap ikinci seçenektir. Dilbilim, kültürel antropoloji, tarih
bilimi ve son yıllarda popülasyon genetiğinin bulgularına göre
Romalıların Hint kökenli oldukları bir gerçek olarak görülüyor.
Ataları Hindistan'dan Avrupa'ya nasıl geldi ve bu göç
gerçekleştiğinde sebepleri ve tam olarak bu insanların kim
olduğu varsayımlara açıktır.
goo.gl/U7caQp

1. In Romania
2. In India
3. In Albania
Roma kökeni nereden gelmektedir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Sistem, görme özürlü veya
görme özürlü insanlar için uluslararası çapta yaygın okuma ve
yazma sistemidir. Sistem 1825 yılında Fransa'da yaşayan ve
kendisi kör olan Louis Braille (1809 - 1852) tarafından kuruldu.
Braille bir dil değil, bir dili okumak ve yazmak için başka bir yoldur.
Braille, alfabe harflerini, sayıları ve noktalama işaretlerini oluşturan
noktalardan oluşan düzenlemelerden oluşur. Temel Braille
sembolüne Braille hücresi denir.
goo.gl/urtsTA

1. Mısırlılar
2. By Thomas Edison
3. By Louis Braille
Kabartma okuma yazma sistemini kim icat
etti?
Doğru cevap ilk seçenektir. Film, Almanya'daki bir Türk konuk
işçisinin ve onun torunlarının hikayesini anlatıyor: Farklı bir
dünyanın etkisi, çok kültürlülük, belli bir refahın kazanılması,
yeni nesil entegrasyonu ve eskilerin geçmişinin nostaljisi.
goo.gl/9BcdOW

Almanya - Willkommen in Deutschland
filminin konusu nedir?
1. Göçmen bir Türk ailenin üç kuşak hikayesi
2. Göçmen bir Türk tarafından anlatılan
Almanyanın hikayesi
3. Nazi rejimi sırasında Türk zulmü
Doğru cevap ikinci seçenektir. Uluslararası İşitme Engelliler Spor
Komitesi, şimdi yapının arkasındaki organizasyon olarak, sadece
kendi kişisel sporlarında yarışmak için değil aynı zamanda ülkeler
arasında dostluğu da geliştirmek için dünyanın her yerinden bir araya
gelen işitme engelli ya da duyma zorluğu olan seçkin atletleri davet
etme geleneğini geliştirmeye ve kuvvetlendirmeye çalışıyor.
www.deaflympics.com

Deaflympics nedir?
1. İnsanların ses yapmaması gereken
olimpiyat oyunları
2. İşitme engelli insanlar için yapılan çoklu
spor müsabakaları
3. Su altında yapılan spor müsabakaları

Disleksi nedir?
1. Nörobiyolojik kökenli bir öğrenme
bozukluğu
2. Hayati organlara saldıran bir hastalık
3. Henüz iyi bilinmeyen bir hastalık

Doğru cevap ikinci seçenektir.Köle ticareti 1 Ocak 1808'den
itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldırıldı. Ancak, kölelik
uygulaması, ilerleyen elli yılda yasadışı bir şekilde devam etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliği sona erdirme kampanyası
uzun ve acı vericiydi. Mücadele, 100'den fazla antislawery
toplumun, William Garrison'un "The Libertator" gibi süreli
yayınlarıyla ve ayrıca Siyahların pasif ve aktif direnciyle gösterdiği
çabalarla ilerledi. Kuzey eyaletlerde kölelik yavaş yavaş azalırken,
güney devletlerin kurtuluşa karşı çıkılması kararı, 1861-1965 İç
Savaşı'na neden oldu. Birçok Siyah Devlet Federal tarafında
savaştı ve ayrı Siyah birlikler oluştu.
goo.gl/pgx1TT

Köleliğin kaldırılması ABD de ne zaman
gerçekleşti?
1. 1765
2. 1865
3. 1965

Doğru cevap ikinci seçenektir.Güney Afrika’da ırkçılık, bir
tarafta beyazlar, diğeri siyahlar, mestizolar ve Hintliler
arasında ülkede ayrılmayı göstermek için kullanılıyordu.
Güney Afrika hükümetinin görevlendirdiği bu politika
yüzünden, beyaz olmayan tüm nüfus aşağılık bir halde
yaşamak zorunda kaldı ve aşağılayıcı yasaklara maruz kaldı.
goo.gl/UWPYFO; goo.gl/zFCl7y

Irkçılık (apartheid'in tam karşılığı) ne demektir?
1. Bir grup siyahi insan
2. İnsanların ırklarına göre ayrıldığı siyasi
sistem
3. Nazilerin Yahudilere yaptıkları zulüm
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Holokost, 1933-1945 yılları arasında
Nazi rejimi tarafından gerçekleştirilen tüm Yahudi karşıtı eylemlerin
toplamı olarak tanımlanabilir: Alman Yahudilerini 1930'larda hukuki ve
ekonomik statülerinden soymaktan; çeşitli işgal altındaki ülkelerde
ayrımcılık yapmak, Avrupa'daki altı milyondan fazla Yahudi cinayetidir.
Holokost, Avrupa'da Naziler tarafından çeşitli etnik ve politik grupların
ezilmesine ve öldürülmesine yönelik daha geniş bir topluluğun bir
parçasıdır
goo.gl/jv1cmv

Doğru cevap ilk seçenektir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
(UDHR), insan hakları tarihinde bir kilometre taşı belgedir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinden farklı hukuki ve kültürel geçmişe
sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından, 10 Aralık 1948 tarihli Genel Kurul
kararı 217 A'da Paris'te ilan edildi ve tüm halklar ve uluslar için
ortak bir başarı standardı olarak ilan edildi. İlk kez temel insan
haklarının evrensel olarak korunması gerektiğini ortaya koyuyor.
goo.gl/NavS2Y

The correct answer is the second one.Romanlarda, (topluluklara
ve dilsel değişmelere bağlı olarak) Naziler tarafından
gerçekleştirilen Roman soykırımına atıf yapmak için çeşitli terim
vardır. Samudaripe (n) Phar (r) aj (i) mos veya Por (r) ajmoz.

Doğru cevap ilk seçenektir.
http://ilga.org/about-us/

Doğru cevap ilk seçenektir. Buna göre, dijital uçurum için iki yön
vardır: ilk boşluk temel olarak bilişim teknolojisine erişimi olanlarla
bilgisayarlar ve internet gibi alanlar arasındaki ayrımı göz önünde
bulundurur. Bu tür kapsam genellikle kentsel-kırsal bölünmeyi ifade
eder; ikincisi daha yavaş internet hızlarına, fiyatlara ve teknolojik
tercihlere sahiptir. İkinci boşluk, internet kullanımının, motivasyonun
ve becerinin farklı türleri ve seviyeleri anlamına gelir: insanların
internete eriştikten sonra ne tür faydalar ve yararları olduğuna
bakmak. goo.gl/YTAoNt
Bireyler, hanehalkları, işletmeler ve farklı sosyo-ekonomik
seviyelerinin bulunduğu coğrafik alanlar arasında oluşan ve onların
ICT( Bilgi ve İletişim Teknolojileri)’ye erişme olanaklarını ve geniş
çeşitlilikteki aktiviteler için interneti kullanmalarını hesaba katan
uçurum.
Bireylerin e-öğrenme dijital uygulamalarını indirme olanaklarının
hesaba katıldığı uçurum
Avrupa ülkelerinin dijital oranlarına göre yapılan ayrım

Yahudi Soykırımı ne demektir?
1. 2. Dünya Savaşında Naziler tarafından
Romenlerin toplu olarak öldürülmesi
2. İran monarklarının resmi adı
3. 1933 ile 1945 yılları arasında Nazi rejimi
tarafından yapılan yahudi karşıtı bütün
eylemlerin toplamı

Doğru cevap ilk seçenektir. Bir kişinin cinsiyetinden (cinsel
kimlik / ifade etme şekli dahil) veya belirli bir cinsiyete sahip
kişileri orantısız olarak etkileyen şiddet olarak tanımlanabilir.
Her yaştan ve geçmişten gelen kadınlar ve kızlar, toplumsal
cinsiyete dayalı şiddetten en çok etkilenenlerdir. Fiziksel, cinsel
ve / veya psikolojik olabilir
goo.gl/16CnIA

Göçebelik tanınan bir hak mıdır?
1. Evet, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine
göre bir hak olarak tanınmıştır.
2. Hayır
3. Evet, Lizbon Antlaşmasında tanınan bir haktır.
Romen dilinde barò porrajmos ne
demektir?
1. Bir gruba karşı ayrımcılık
2. 2. Dünya Savaşı sırasında Romenlere
karşı soykırım
3. Nazilerin Yahudilere yaptıkları zulüm
LGBTI neyin kısaltmasıdır?
1. Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve
İnterseks
2. Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans Bilgi
Merkezi
3. Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans İstihbarat
servisis
3.
2.
1.

3.
2.
1.

Cinsiyete dayalı şiddet, ayrımcılığın sert bir şekli ve
mağdurun temel haklarının ihlalidir. Kadınlar ve
erkekler arasında eşitsizliğin hem bir sonucu hem de
nedenidir.
Ayrımcılığın bir biçimi ve kesinlikle sosyal kökenle
bağlantılı olan kadınların temel haklarının ihlali
Bu ayrımcılık biçimidir ve mağdurun iş yerindeki temel
haklarını ihlal eder.

Cinsiyete dayalı şiddet ne demektir?

Outing- gezinti ne demektir?
1. Bu bilgileri gizli tutmayı seçen bir kişinin
cinsel yönelimini veya cinsel kimliğini
ortaya koymak
2. Cinsel yöneliminizi veya toplumsal cinsiyet
kimliğinizi ortaya koyma
3. Aynı cinsiyetten biriyle çıkmak

Stalking ne demektir?
1. Bir kişiyi devamlı olarak sinsice izleme ve
rahatsız etme suçu
2. Irk konusunda devamlı olarak şaka yapma
suçu
3. Eşini dövme suçu
Doğru cevap ilk seçenektir. Tekrarlanan takip ve başka birinin
tacizinden oluşan cezai faaliyet. Stalking, bireysel olarak hukuki
davranış oluşturabilecek bir takım eylemlerden oluşan ayırıcı bir cezai
faaliyet biçimidir. Örneğin, çiçek göndermek, sevgi notları yazmak ve
işyerinin dışında birini beklemek, kendi başlarına cezai olmayan
eylemlerdir. Ancak bu eylemler, korku ya da yaralanma unsuru
kazandırmaya yönelik bir niyetle birleştirildiğinde, yasadışı bir davranış
kalıbı oluşturabilirler. İzleme yasaları toplumsal cinsiyete göre nötr
olsa da, çoğu dtalkers erkektir ve kurbanların çoğu kadındır.
goo.gl/33IVN6

Doğru cevap ikinci seçenektir.
goo.gl/wuvRvU

Mobbing nedir?
1. Bir kişiyi devam olarak takip ve rahatsız etme
suçu
2. Yöneticileri veya meslektaşları tarafından
işyerinde ayrımcılığa veya tacize maruz
kalmak
3. Hintlilere yönelik ayrımcılık

Homofobi nasıl tanılanabilir?
1. Erkeklere karşı çok yoğun nefret
2. Orantısız korku ve insanlardan kaçınma
3. Önyargılara dayalı olarak LGLBT (eşcinsel,
lezbiyen, biseksüel ve transseksüel) insanlardan
orantısız korku ve kaçınma

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/DVvvSV

Doğru cevap üçüncü seçenektir.Klan veya Görünmez
İmparatorluk olarak da bilinir; 1865'ten 1870'lere, 1915'ten
1944'e, 1950'lerden günümüze kadar Amerika da üç farklı
dönemde ortaya çıkan aşırıcı sağcı bir örgüttür.
goo.gl/744BYf; goo.gl/d8jHa3

Coming out-dışarı çıkma ne ifade eder?
1. İnsanlara ilk cinsel ilişkiniz / ilişkiniz
olduğunu söylüyor.
2. İnsanlara cinselliğinizi anlatıyor
3. İnsanları din inancınızdan bahsediyor

1. 6 Ocak
2. 21 Mart
3. 25 Aralık

Doğru cevap üçüncü seçenektir. Irkçılık, yabancı
düşmanlığı, anti-Semitizm gibi önyargılara dayanan,
homoseksüel ve LGBT (gay, lezbiyen, biseksüel ve transcinsiyet) olan insanlar için mantıksız bir korku ve
hoşnutsuzluk durumu.
goo.gl/kMqJjr

Doğru cevap üçüncü seçenektir.Bu söz 1963 yılında
Washington da gerçekleştirilen protesto yürüyüşünde
söylenmiştir.
https://kinginstitute.stanford.edu

KKK neyin kısaltmasıdır?
1. Kabil de bulunan ve yetim çocuklar için para
toplayan yıllık kermesin kısaltması
2. Amerika da bulunan ve cumhuriyetçiliğe
karşı kaybeden monarşiyi destekleyenlerin
gizli örgütün kısaltması
3. Amerika İç Savaşı sonrası beyaz güneyliler
tarafından kurulan ve Afrika kökenli
Amerikalıların eşit haklara sahip olmaları ve
kuzeylilerle çatışan gizli örgüt Ku Klux Klan’ın
kısaltması

Hangisi Uluslararası Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması
Günüdür?

Doğru cevap ikinci seçenektir.1960 yılında Sharpeville
(Güney Afrika)’da 69 Afrikalı’nın katledilişinin anısına.
21 Mart - Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması
goo.gl/tnKyL2

Bir hayalim var: Gün gelecek, bu ulus ayağa
kalkacak ve kendi inanç değerlerini tam
anlamıyla yaşayacak. Şu husus apaçık
ortadadır ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır.
Bu sözü kim söylemiştir?
1. Mahatma Gandhi
2. Maometto
3. Martin Luther King

Doğru cevap ikinci seçenektir.Mobbing, işyerinde
meslektaşları ve / veya üstleri tarafından sıkça taciz, "eziyet"
veya ayrımcılık yapılması ve nispeten uzun bir süre
boyunca dışlama olarak tanımlanmaktadır
goo.gl/uAflXb

Stalking (sinsice izleme) ilk olarak hangi
avrupa ülkesinde suç olarak
tanımlanmıştır?
1. İsveç
2. Danimarka
3. İspanya

“Diğerlerinin fikri kötü sadece
benimkiler iyi demek ve farklı düşünenler
ülkenin düşmanıdır demek kötü bir
alışkanlıktır” sözü kime aittir?
1. Mahatma Gandhi
2. Jean-Claude Juncker
3. Madonna

Doğru cevap ikinci seçenektir.1933 yılında Danimarka Ceza
Kanununu çıkardığında stalking’i suç olarak tanımlamıştır.
goo.gl/GKr36r
Doğru cevap üçüncü seçenektir.
goo.gl/ybgZZz
goo.gl/kUh91L

WIN-Gallup’un 2012 yılında 57 ülkeden 50
bin kişi ile yaptığı Uluslararası Din ve
Ateizm Araştırmasına göre insanların
yüzde kaçı ateist olduğunu söylemiştir?
1. 13%
2. 36%
3. 56%

“Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal
özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya başka
herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma,
hususiyet, doğum, maluliyet, yaş veya cinsel eğilim gibi
herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılması yasaktır.
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma ve Avrupa Birliği
Antlaşmasının uygulanması kapsamı çerçevesinde ve
söz konusu Antlaşmaların özel hükümleri saklı kalmak
üzere milliyet nedeniyle her türlü ayrımcılık yasaktır.”
Sözü hangisine aittir?
1.
2.
3.

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi (Madde 21)
Papa John XXIII
Gandhi
Doğru cevap ilk seçenektir
. goo.gl/YgJMDm

1. İncil
2. Kur’an
3. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
(Madde 10)

Doğru cevap ilk seçenektir.Bütün İnsanlar Kardeştir kitabı –
Mahatma Gandhinin kendi sözleri ile fikirleri ve hayatı
goo.gl/pOcF5P

“Herkes, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü
hakkına sahiptir. Bu hak, din veya inancını
değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını
tek başına veya topluluk halinde, aleni veya
gizli olarak ibadet etme, öğretme, uygulama ve
gereklerine uyma şeklinde açığa vurma
özgürlüğünü içerir.” Sözü hangisine aittir?

Charlie Chaplin’in 1940 yapımı Büyük
Diktatör filmindeki başaktör kimdir?
1. Stalin
2. Hitler
3. Saddam Hüseyin

goo.gl/D6V981
Doğru cevap ikinci seçenektir. Büyük Diktatör, Charlie
Chaplin'in yazdığı, yönettiği, ürettiği, oynadığı, 1940 Amerikan
siyasi hiciv komedi-drama filmidir.
Filmde Nazizm ve Chaplin tarafından canlandırılan Adolf Hitler
oldukça sert bir şekilde eleştirilmektedir.

La vita è bella - Life Is Beautiful filminin
konusu nedir?
1. 1970’lerde iki hippi kızın arkadaşlığı
2. Doğal biyoçeşitliliğin güzelliği
3. Nazi zulmü

Doğru cevap üçüncü seçenektir.Film, oğlunu Nazi toplama
kampında tutuklanma dehşetinden korumak için yaratıcı hayal
gücünü kullanması gereken, Yahudi bir İtalyan kitapçı sahibi
olan Guido Orefice'i oynayan Roberto Benigni'nin oynadığı
1997 İtalyan trajikomik komedi drama filmidir.
goo.gl/6oB4y6

Doğru cevap ilk seçenektir. WIN-Gallup Uluslararası Dindarlık
ve Ateizm Endeksi, inançlarla ilgili küresel bireysel algılamaları
ölçmek için beş kıtada dünyadaki 57 ülkeden 50.000'in üzerinde
erkek ve kadınla yapılan röportajlara dayanmaktadır.
goo.gl/fTvo36

Afaroz ne demek?
1. Dini bir topluluğa üyelikten mahrum etmek,
askıya almak veya sınırlandırmak için
kullanılan dinsel kınama eylemi, özellikle de
kutsal kitapların kabulü gibi belirli haklara
sınırlama getirmek için kullanılır.
2. Özellikle şiddetli hava koşullarında iletişim
kurmak için bir cihaz
3. Askeri iletişim protokolü
Doğru cevap ilk seçenektir.Aforoz, dini bir topluluğa
mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında
kullanılan dini bir kınama şekli.
goo.gl/D8Uh9S

Doğru cevap üçüncü seçenektir. Avrupalıların dörtte üçü (%
76) kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikle mücadelenin bir
AB önceliği olması gerektiğini düşünüyor. On Avrupalıdan
yaklaşık dokuzu (% 91) daha adil bir toplum oluşturmak için
erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizlikle mücadelenin gerekli
olduğunu kabul ediyor.
goo.gl/80F2Xe

2014 yılı sonunda yapılan Eurobarometre
araştırmasına göre, Avrupalıların yüzde
kaçı adil bir toplum oluşturmak için
kadın-erkek eşitsizliği ile mücadele
edilmesi gerektiğini düşünüyor?
1. 65%
2. 76%
3. 91%
Doğru cevap ikinci seçenektir. Kristal Gece, aynı zamanda Kırık
Cam Gecesi veya Kasım Pogroms, Alman Nazilerin Yahudi
kişilere ve mülklere saldırdıkları 9-10 Kasım 1938 gecesine atıfta
bulunur. Kristal Gece ismi ironik olarak bu pogromlardan sonra
sokaklarda kalan kırık cam tuvaletine atıfta bulunuyor. Şiddet 10
Kasım günü devam etti ve bazı yerlerde şiddet eylemleri birkaç
gün daha devam etti.
goo.gl/GFdJAO

Kristal Gece (Night of Broken Glass) nedir?
1. Berlin'de bir gece klubü
2. 9-10 Kasım 1938 tarihlerinde Nazi Almanyası ve
Avusturyada yahudilere karşı yapılan katliam
3. Yaz gündönümünde İrlanda’da yapılan bira festivali
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Christianophobia,
Hıristiyanlara, Hıristiyan dine veya Hıristiyanlığa uygulanan
bütün ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğü ifade eder. goo.gl/ybKOtR

Doğru cevap ilk seçenektir. Albert Einstein, 9 Kasım 1930'da
New York Times Dergisinde - Ben Gördüğüm Dünya, Felsefe
Kütüphanesi, New York, 1949.
goo.gl/PNOKhg

“Kilisenin neden bilime sürekli savaş açtığını
ve bilim yandaşlarına durmadan eziyet ettiğini
anlamak kolaydır. Öte yandan, evrensel dini
inanışın, bilimsel araştırma için hâlâ en güçlü
ve en soylu gerekçe olduğu şeklindeki iddiamı
sürdürüyorum.” sözü kime aittir?
1. Albert Einstein
2. Papa
3. Akbar Hashemi Rafsanjani
Doğru cevap ilk seçenektir.Benazir Bhutto (21 Haziran 1953,
Karaçi, Pakistan doğumlu, 27 Aralık 2007'de öldü, Rawalpindi,
Pakistan), modern tarihte Müslüman bir ulusun ilk kadın lideri
olan Pakistanlı bir politikacı.
goo.gl/fVC6A4
goo.gl/TMgjN0

“Tüm diktatörler iktidarda kalmak için dini
kullanırlar.” sözü kime aittir?
1. Benazir Bhutto
2. Naglaa Mahmoud
3. Rahibe Teresa
Doğru cevap ilk seçenektir.İslamofobi, kelime anlamı olarak "İslam
korkusu" demektir. Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürülegelen
ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Müslümanlara karşı
duyulan irrasyonel nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme
anlamına gelir.İslamofobi 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından önce
öncül olarak varlığını sürdürdü, ancak son on yılda frekans ve şöhret
arttı.
goo.gl/bZTEQQ
goo.gl/57T8BF

İslamofobi nedir?
1. İslam ile ilişkili Müslümanlara
veya insanlara karşı
ayrımcılıkla sonuçlanan korku
ve İslam düşmanlığı
2. Viral bir hastalık
3. Çöl de yetişen bir bitki

Hristiyanfobi nedemektir?
1. Sentetik kristal üretmek için kimyasal işlem
2. Akıl hastalığı
3. Hristiyanlık uygulamaları, Hristiyanlık veya
Hristiyanların tamamı veya bazılarına
ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük
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Üye devlet hükümetlerinin temsilcilleri
Birlik vatandaşları tarafından seçilen doğrudan
seçilen bireyler
Komisyon başkanı ve üye devletler tarafından aday
gösterilen ve avrupa parlamentosu ile üye devletler
tarafından onaylananlar

Doğru cevap üçüncü seçenektir. Komisyon başkanı ve üye
devletler tarafından aday gösterilen ve Avrupa parlamentosu
ile üye devletler tarafından onaylananlar.
goo.gl/GKLccG

Seçme yaşını 16’ya düşüren ilk Avrupa Birliği
üyesi hangisidir?
1. Malta
2. Avusturya
3. Belçika

Avrupa Birliğinin kurucu babalarından olan
Robert Schuman uyruğu nedir?
1. Alman
2. İngiliz
3. Fransız

Hangisi Avrupa Birliğinin en eski ve
sembolik Avrupa politikasıdır?
1. Ortak Tarım Politikası
2. Erasmus+
3. Terörle Mücadele

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/eOVH2F

1.
2.

Doğru cevap üçüncü seçenektir. Devlet adamı ve niitelikli bir
avukat olan Robert Schuman 1948-1952 yılları arasında
Fransa dışişleri baknalığı yapmıştır. Jean Monnet ile birlikte 9
Mayıs 1950 de yayımlanan Schuman Planını hazırlamışlardır.
goo.gl/fdcrhQ

Doğru cevap ikinci seçenektir. Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg arasındaki ekonomik ve politik birlikteliğinin adıdır
goo.gl/XE3V48

Avrupa komisyonu kimlerden oluşur?

Avrupa Birliği Konsülü ....’dan oluşur.
1. AB vatandaşları tarafından seçilen temsilciler
2. Nobel Ödül Temsilcileri
3. AB Üye Devletlerinin Bakanları

Doğru cevap 3. Seçenektir. Üyeliği tartışma konusuna göre
değişir, örneğin tarıma konu olan konu ise, ulusal tarım
bakanlarını kapsar. Ulusal hükümetlerden bağımsız olarak
hareket etmek zorunda olan Avrupa Komisyonu üyelerinin
aksine, Konsey üyeleri ulusal çıkarları temsil etmektedir.
goo.gl/koT29v

Doğru cevap ilk seçenektir.Danimarka- Danimarka bayrağı
Danneborg, bağımsız bir ulus tarafında kullanılan en eski
ülke bayrağıdır. 1219 yılında kabul edilmiştir.
goo.gl/1VOmW8

Benelux ne demektir?
1. Konseyin ilk Başkanının adı
2. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg
birlikteliğinin adı
3. 1950'lerde Avrupa'nın en meşhur
markası

Schengen bölgesine dahil fakat Avrupa Birliği
üyesi olmayan ülkeler hangileridir?
1. Island, Norveç, İsviçre, Lihtenştayn
2. Estonya, Lihtenştayn, Finlandiya ve
Makedonya
3. Türkiye, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve
Romanya

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/jJLyK1

Hangi ülkenin bayrağı dünyanın en eskisidir?
1. Danimarka
2. İspanya
3. Bulgaristan

Doğru cevap ikinci seçenektir.
goo.gl/4R8IgJ

Doğru cevap ikinci seçenektir.Europass yetenek ve nitelikleri
gösteren 5 belgeden oluşur: CV, dil pasaportu, Europass
haraketlilik, sertifika eki ve diploma eki.
goo.gl/iymI6R

3.
2.
1.

Pasaport gibi seyahat etmenizi sağlayan avrupa
kimlik kartı
Yetenek ve nitelikleri gösteren CV benzeri bir
doküman
Diğer üye ülkelerde sağlık hizmeti almanıza izin
veren sertifika

Europass neyle alakalıdır?

Doğru cevap ikinci seçenektir. 2007 yılından beri Avrupa
kamuoyunda öne çıkan filmlere LUX ödülü verilmektedir.
goo.gl/HG7ncG

Doğru cevap ilk seçenektir.Avrupa Charlemagne Gençlik
Ödülü, gençlerin Avrupa bilinçliliğinin gelişimini ve aynı
zamanda Avrupa entegrasyon projelerine katılımlarını teşvik
etmeyi amaçlar. Ödül, gençlerin, anlayışı güçlendiren, ortak bir
Avrupa kimliğinin gelişimini teşvik eden ve birlikte yaşayan
Avrupalıların pratik örneklerini bir topluluk olarak üstlenen
projelere verilir.. goo.gl/n8EjVM

1. Entegrasyon projelerine katılan gençleri
2. Genç araştırmacıları
3. Sosyal alanda gençlik çalışanı
Avrupa Birliği tarafından her yıl
verilmekte olan Şarlman Gençlik Ödülü
neyi ödüllendirmektedir?
Doğru cevap ikinci seçenektir.Düşünce Özgürlüğü için Sakharov
ödülü, özellikle ifade özgürlüğü, azınlıkların haklarını koruma,
uluslararası hukuka saygı, demokrasinin gelişimi ve hukuk
devletinin uygulanması gibi temel hak ve özgürlükleri savunmak
için belirli bir başarı için verilir.
goo.gl/VkYCRZ

Avrupa Birliği tarafından her yıl verilen
LUX Ödülü neyi ödüllendirmektedir?
1. Lüks sanayindeki en iyi araç
2. Film
3. Lüksemburg'un en iyi
vatandaşı
Doğru cevap ilk seçenektir. Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde kişiye, ikamet ettiği ülkede bu devletin ulusal
vatandaşının sahip olduğu şartlarda oy kullanma hakkı verir.
goo.gl/Ms5S3r

Her yıl Avrupa Birliği tarafından verilen
Sakharov Ödülü ne için verilir?
1. Yılın Fikir Ürünü için
2. Düşünce Özgürlüğü
3. Üstün askeri manevra
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Bu Tüzüğün 10. Bölümü,
Tüketicinin imzaladığı bagaj sigortalarına ilişkin kısa vadeli
sözleşmeleri geri çekemeyeceğini belirtmektedir. Bununla
birlikte, bölüm 1 telekomünikasyona erişimini garanti eder ve
bölüm 4 kişisel verileri korur.
goo.gl/7Ikok0

Avrupa Birliği vatandaşlığı:
1. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kişiye,
ikamet ettiği ülkede bu devletin ulusal
vatandaşının sahip olduğu şartlarda oy
kullanma hakkı verir.
2. Ulusal vatandaşlığı değiştirir.
3. Avrupa Konseyine dilekçe verme hakkı verir.
Doğru cevap ilk seçenektir. FRONTEX Avrupa Birliği üye
devletlerinin 3 ülkeler ile olan sınırları için operasyonel iş
birliği ajansıdır.
goo.gl/AyQqDs

Avrupa Birliği Çevirimiçi Hakları Kanununa
göre, müşteriler ...
1. Eğer Amerika'ya giderlerse indirim alırlar
2. Kişisel bilgilerinin korunması hakkında sahiptir.
3. Seyahat sigortası sözleşmelerini 1 aydan az
süre kaldığında iptal ettirebilirler.
Doğru cevap üçüncü seçenektir.
goo.gl/6yyQ8i; goo.gl/AG6EtS

Avrupa kamu hakeminin rolü
nedir? (Ombudsman)
1. AB kurumlarının ve organlarının, kişisel
verilerini işlerken insanların gizlilik haklarına
saygı duymalarını sağlar.
2. AB fonlarının toplanması ve doğru
kullanılması ve AB mali yönetiminin
iyileştirilmesine yardımcı olmak için kontrol
eder.
3. AB kurumları, kurumları, büroları ve
acentelerine karşı şikayetleri incelemektedir.

1. Sınırlar
2. Tekstil
3. Gıda Sanayi
FRONTEX neyden sorumlu Avrupa Birliği
kuruluşudur?

Doğru cevap ilk seçenektir. İlk cevap doğru cevaptur. Söz
Devrimi, 1987-1991 yılları arasında Estonya, Letonya ve
Litvanya'nın bağımsızlığının yeniden kurulmasına yol açan
olaylar için sıkça kullanılan bir isim. Bu terim, Estonya'lı bir
aktivist ve sanatçı Heinz Valk tarafından, Tallinn Şarkı Festival
Alanı'nda 10-11 Haziran 1988'de spontan kitlesel gece şarkı
gösterileri düzenlenmesinden bir hafta sonra yayınlanan bir
makalede ortaya atıldı.
goo.gl/cjQ9hk

Estonya, Letonya ve Litvanya
bağımsızlıklarını 1991 ‘ de ….’dan
sonra elde ettiler.
1.
Şarkı söyleme devrimi
2.
Dans etme devrimi
3.
Koşu devrimi
Doğru cevap ilk seçenektir.s Resmi adı Éire (İrlandaca);
İrlanda (İngilizce)
goo.gl/vgzcaJ

Doğru cevap üçüncü seçenektir. AB'deki ülkeler farklı oy
geleneklerine sahiptir ve her biri seçim gününde perşembe'den
pazar gününe (çoğu ülke seçimlerinde bulunduğu sırada) dört
günlük bir süre içerisinde karar verebilir.
goo.gl/X2DFOM

1.
Aynı günde
2.
Pazartesi ve Çarşamba arasındaki
farklı bir günde
3.
Perşembe ve Pazar arasında farklı
günler
Avrupa seçimleri üye ülkelerde her yerde
yapılır…
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Almanya, Avusturya, Slovakya,
Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan- Tuna Nehri 9 ülkenin
içersinden geçmektedir ancak Sırbistan ve Ukrayna Avrupa Birliği
üyesi değildir. Batı Almanya Avrupa Birliği’nin kurucu üyesidir.
Avusturya 1995’te birliğe katılmıştır. Slovakya ve Macaristan (ikisi de
2004’te) ve Bulgaristan ve Romanya (2007’de) diğerlerine göre
Avrupa Birliği’nin yeni üyeleridir ve yakınlarda da Hırvatistan (2013)
katılmıştır. goo.gl/tYjNaU
1. Almanya, Avusturya, Slovakya, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan
2. Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan
3. Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Ukrayna

İrlanda’nın Galce adı nedir?
1. Éire
2. Ulster
3. Airlann
Doğru cevap ikinci seçenektir. 28 AB üyesinin içerisinde 24
faklı resmi dil vardır.
goo.gl/GM7EAX

1. 14
2. 24
3. 27
AB’de 2016 da kaç resmi dil vardı?
Doğru cevap ilk seçenektir. İlk Sakharov Ödülü 1988'de Nelson
Mandela'ya verildi.
Ödül, dünya genelindeki insan hakları mücadelesine istisnai bir
katkı yapan, ödül alan kişilere ve bunların nedenlerini
destekleyen insan hakları ihlallerine dikkat çeken kişilere
verildi.goo.gl/4wqUBr

Sınırlara insanoğlu tarafından yaygın bir
şekilde saygı duyulur, doğa tarafından değil.
Tuna Nehri Avrupa’daki esas nehirlerden
birisidir. Avrupa Birliği’ndeki hangi ülkelerin
içinden Tuna Nehri geçmektedir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Sadece kedi, köpek veya dağ
gelinciği AB pasaportu alabilirler. Herhangi bir yetkili
veterinerden temin edilebilir ve geçerli bir anti-kuduz
aşılamasının ayrıntılarını içermelidir.
goo.gl/za1k2r

AB evcil hayvan pasaportu vatandaşların Birlik
içindeki evcil hayvanlarla özgürce seyahat
etmelerini ve hayvan sağlığı bakımı ile ilgili
kuralların uyumlaştırılmasına katkıda bulunur
fakat bundan yararlanamayan hayvan
hangisidir?
1. Köpek
2. Dağ gelinciği
3. Tavşan
Doğru cevap ilk seçenektir. AGH, 17-30 yaş arasındaki
gençlerin 2 hafta ile 12 ay arasında yabancı bir ülkede
gönülllülük yapmalarını sağlayan programdır.
goo.gl/XU8b6j

EVS (AGH) nedir?
1. The European Voluntary
Service (Avrupa Gönüllü
Hizmeti)
2. The European Vacation Survey
(Avrupa Tatil Anketi)
3. The European Value of Salary
(Avrupa Maaş Miktarı)s

1. Güney Afrika'dan Nelson Mandela
2. Myanmar'dan Aung San Suu Kyi Burma
3. Gana'dan Koffi Annan
AB'den ilk Sakharov Ödülü'nü kim aldı?

Doğru cevap ikinci seçenektir.Danimarka Avrupa Birliği’ne
1973’te katıldı.Yunanistan Avrupa Birliği’ne 1981’de katıldı ve
10. üye oldu.
goo.gl/tTFNU4

Yunanlar Danimarkalılardan önce AB’ye
katıldı.
1. Doğru
2. Yanlış
3. Hiçbiri değil
Doğru cevap ilkidir. Malta sekiz adadan oluşan bir ada
devletidir: Malta, Gozo, Comino, Manoel Adası, Cominotto,
Filfla, Fungus Kaya ve Aziz Paul Adası. Başkent La Valetta
olarak bilinir. Malta 2004 yılında AB'ye katılmıştır.
goo.gl/ARgN2V

Aşağıdaki adalardan hangileri Avrupa
Birliği'ne aittir?
1. Malta
2. Sri Lanka
3. Paskalya Adası
Doğru cevap ikinci seçenektir. Fransa (kurucu üye), Avusturya
(1995’ten beri üye) ve Slovenya (2004’ten beri üye) İtalya ile
sınırdaşlardır. İsviçre ve San Marino da İtalya ile sınırdaştır
ancak AB üyesi değildirler.
goo.gl/S65JiW

Bir tanesi AB kurucu üyesi olan kaç tane
AB üyesi ülke İtalya ile komşudur?
1. 1
2. 3
3. 4
Doğru cevap ilk seçenektir. Fransa AB’nin kurucu üyesidir ve
yaklaşık 66 milyon nüfusa sahiptir. AB’ye üye 3. büyük devlettir
(Almanya ve Büyük Britanya’dan sonra). Fransa’nın başkenti
Paris’tir.
goo.gl/OKsCgk

vDoğru cevap üçüncü seçenektir. Münih Almanya’nın 3. büyük
şehri ve Bavyera’nın başkentidir. 1158 yılında kurulmuştur.
goo.gl/WtvjB7

Bavyera’nın başkenti neresidir?
1. Bonn
2. Hamburg
3. Münih
Doğru cevap ilk seçenektir.Komşu ülkeler batıda Almanya,
güneyde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, doğuya Ukrayna ve
Beyaz Rusya, kuzeydoğuya Litvanya ve Rusya'nın Kaliningrad
Oblast eyaletidir. Kuzeyde, Polonya, Baltık Denizi ile
sınırlanmıştır..
goo.gl/ygyHcv

Hangi AB üyesi ülke Polanya’nın sınır
komşusudur?
1. Slovakya
2. Danimarka
3. Romanya
Doğru cevap ikinci seçenektir. Daha önce Reval adıyla bilinen
Tallinn M.S. 1154.’te kurulmuştur. Estonya’nın başkentidir.
Letonya ve Litvanya’nın başkentleri Riga ve Vilnius’tur. Tallinn
2002’de ve Riga 2003’te Eurovision Şarkı Yarışması’na ev
sahipliği yaptı. Estonya, Letonya ve Litvanya AB’ye 2004’te
katıldılar.
goo.gl/DLP5hT

1. Letonya
2. Estonya
3. Litvanya
Tallinn AB üyesi hangi ülkenin başkentidir?
Doğru cevap ikinci seçenektir.1986- Portekiz ve İspanya AB’ye
1986’da katıldılar ve böylece üye sayısı 10’dan 12’ye yükseldi. 1
yıl önce de Grönland Avrupa Birliği’nden ayrıldı. goo.gl/7WqT6b

İber yarımadasındaki ülkeler Avrupa
Birliği’ne ne zaman katılmıştır?
1. 1966
2. 1986
3. 1996

Fransızca Fransa, Lüksemburg ve hangi
AB üyesi ülkede resmi dildir?
1. Belçika
2. Andorra
3. Hollanda

Doğru cevap ilk seçenektir. Litvanya’nın başkenti
Vilnius’tur. Slovenya’nın başkenti ise Ljubljana’dır.
goo.gl/aI9fDm

Başkenti Riga olan ve 2004 AB
Genişlemesine katılan devlet hangisidir?
1. Letonya
2. Slovenya
3. Litvanya
Doğru cevap üçüncü seçenektir. 14 Eylül 2003’te İsveçliler
Danimarka’nın 2000’de yaptığı gibi euronun kabul edilmesine
karşı hayır dedi.
goo.gl/FrqAiP

Doğru cevap ilk seçenektir. IBirleşik Krallığın yoğun bir
şekilde dikte etmesi ile İrlanda AET’ye başvurma kararı aldı.
Çünkü İrlanda’nın o zamandaki ticareti büyük bir oranla
Birleşik Krallık ileydi.
goo.gl/2h9YJE

1973’te Avrupa Ekonomi Topluluğu’na 3 yeni
üye katıldı. Bunlar Birleşik Krallık, Danimarka ve
hangi ülkedir?
1. İrlanda
2. Yunanistan
3. İsveç
Doğru cevap ikinci seçenektir.
goo.gl/QuS4yL

1. Belçika
2. Lüksemburg
3. Hollanda
Avrupa Adalet Divanı hangi ülkededir?

Danimarka’dan ayrı olarak hangi AB üyesi
devlet Euro’nun kabul edilmesine karşı
referandumda oy verdi?
1. İtalya
2. Irlanda
3. İsveç
Doğru cevap ikinci seçenektir.İspanya ve Portekiz AET’ye
1986’ya kadar katılmadılar.
goo.gl/MgSKxC

Hangi ülke 1981 genişlemesinde Avrupa
Ekonomik Topluluğu’na yeni üye olarak
katılmıştır?
1. İspanya
2. Yunanistan
3. Portekiz
Doğru cevap ilk seçenektir. Monnet, Fransız devlet
memuruydu. Onun planı,Fransız Dışişleri Bakanı Robert
Schuman tarafından yayımlanarak. Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu’nun 1951’de yaratılışına ve Avrupa
Ekonomi Topluluğu’nun habercisi olmasına sebep oldu.
goo.gl/XVg4KF

1. İspanya
2. Norveç
3. Birleşik Krallık
Hangi ülke Avrupa Ekonomik Topluluğu
1957’de kurulduğunda katılmayı reddedip
daha sonra fikrini değiştirip sonunda 3 kez
denemeden sonra kabul edilmiştir?
Doğru cevap ikinci seçenektir. Macaristan para birimi forinttir.
Gulden, Hollanda ve Surinam’ın para birimiydi şu anda ise
Hollanda Antilleri ve Aruba’daki para birimidir.Euro ise
Macaristan’da büyük ölçüde kabul edildi.
goo.gl/32prZR

1. Fransa
2. Belçika
3. Lüksemburg
Macaristan para birimi nedir?
1. Euro
2. Forint
3. Gulden

Jean Monnet Avrupa Komisyonu’nun kurucu
babalarındandır. Kendisi hangi ülkeden
gelmektedir?Jean Monnet Avrupa
Komisyonu’nun kurucu babalarındandır.
Kendisi hangi ülkeden gelmektedir?

Doğru cevap ilk seçenektir. Demokrasi kelimesi, insan
anlamına gelen demokratik sözcüklerden ve kratosmaning
gücünden gelir; bu nedenle demokrasi halkın gücü olarak
düşünülür: halkın iradesine dayanan bir yönetim şeklidir.
goo.gl/mIvGiE

Demokrasi kelimesi…
1.Yunanca bir kelimedir
2. Antik Latin bir kelimedir
3.Rönesans sırasında doğan bir
kelimedir.
Doğru cevap ilk seçenektir.Avrupa Ekonomik Topluluğunu (AET)
kuran Roma Antlaşması 1957 yılında, sonraki yıl ise Avrupa
Atom Enerji Topluluğu imzalanmıştır. AET, AKÇT ve AAET daha
sonra birleşerek Avrupa Topluluğunu (AT) oluşturdular.
goo.gl/SKmvuf

Doğru cevap ikincisidir. Rusya İskandinavya’nın bir
parçası değildir. İskandinavya İsveç, Danimarka ve
Norveç’den meydana gelir. Sıklıkla Finlandiya ve İzlanda'yı
da içerir.
goo.gl/tz0flD

Hangi ülke İskandinavya’nın bir parçası değildir?
1. Danimarka
2. Rusya
3. İsveç
Doğru cevap ikinci seçenektir.eni üyelerin kuzeyden güneye
sıralaması Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonyadır. İsveç
ve Finlandiya genel olarak en kuzeydeki üyelerdir.
goo.gl/JU7qls

2004 yılında AB ye katılan ülkelerin
hangisi en kuzeyde yer almaktadır ?
1. Letonya
2. Estonya
3. Litvanya

1. İtalya
2. Fransa
3. Belçika
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuran
1957 antlaşması hangi ülkede
imzalanmıştır ?

Doğru cevap ikinci seçenektir. Slovenya- Satın Alma Gücüne
göre hesaplanan GSYH büyüklüğü Slovenyanın 85, Maltanın
80 ve Çek Cumhuriyetinin 79 idi.
goo.gl/ur3kwW

Doğru cevap ikinci seçenektir.
Birbirine çok benzeyen 3 tane resmi dil vardır, bunlar
Bosna dili, Sırp dili ve Hırvat dilidir. goo.gl/0cp2rz

Hangi ülke de 3 resmi dil kullanılmaktadır ?
1. İspanya
2. Bosna Hersek
3. Danimarka
Doğru cevap ikinci seçenektir. Başlangıçta kurumlar mümkün
olduğu kadar üye ülkeler arasında paylaşılmaya çalışılmıştır.
Ancak, AT / AB geliştirdiğince Belçika'nın başkenti Brüksel'de
yoğunlaşmıştır. Avrupa Parlamentosu"nun ana üssü Fransa'da
Strasbourg'dayken ,Brüksel'de de bir tartışma odası ve ofisleri
bulunmakta ve onun sekreterliği Lüksemburg'da bulunmaktadır.
Ayrıca Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Yatırım Bankası ve
Sayıştay da Lüksemburg’da yer alır
. goo.gl/NHO5BE

1. Malta
2. Slovenya
3. Çek Cumhuriyeti
GSYH sıralamasına göre AB’ye 2004 yılında
katılan ülkelerden hangisi en zengindir ?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. AB, Türkiye tarafından
desteklenen Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin
konuşmacısını değil sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Yunan
konuşmacıyı tanıdı. Bu tartışma uzun zamandan beri hem
Kıbrıs hem de Türkiye için AB’ye üyeliği engelliyordu.
goo.gl/WjwjsH

Hangi 2004 AB genişleme planları üyesinin,
2004 yılında AB’ye üye olup ve üye olmayan
ülkenin sınırlarıyla ilgili uzun zamandır
süregelen anlaşmazlığı vardır?
1. Malta
2. Letonya
3. Kıbrıs

Hangi ülke Avrupa komisyonu, Bakanlar
Kurulu ve Bölgeler Komitesi dahil olmak
üzere çoğu önemli Avrupa kurumlarına ev
sahipliği yapmaktadır?
1. Fransa
2. Belçika
3. Lüksemburg

Doğru cevap ikinci seçenektir.Norveç Avrupa Birliğine katılım
konusunda 2 referandum yaptı. İlk seferi 1972 yılında ve
ikincisi 1994 yılında, fakat vatandaşları katılmama yönünde
karar verdi.
goo.gl/1PHox3

1. İsviçre
2. Norveç
3. Ukrayna
Avrupa Birliğine katılma konusunda 2 kere
referanduma gitmesine rağmen her ikisinde
de vatandaşlarının katılmama yönünde karar
aldığı ülke hangisidir ?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Yunanistan 1962 yılında
Avrupa Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzaladığı halde
1981 yılında tam üye ülke olmuştur. Ortak üyelik genellikle
sadece ticaret anlaşmasını kapsamaktadır. goo.gl/vAzd4C

1. Kıbrıs
2. Malta
3. Yunanistan
Hangisi Avrupa Topluluğuna ilk ortak
üye (associate member) olan ülkedir ?
Doğru cevap üçüncü seçenektir.
goo.gl/vhRzUY

Doğru cevap ikinci seçenektir.Grönland- Danimarkanın
ayrılmaz bir parçası olan Grönland, 1979 yılında yaptığı
referandumda avrupa kurumlarından 1985 yılında ayrılma
kararı aldı.
. goo.gl/u5zTQc ; goo.gl/QcbqEb

1. İngiltere
2. Grönland
3. İsviçre
1979 yılında yaptığı referandumda aldığı karar
doğrultusunda tüm Avrupa kurumlarından
ayrılma kararı alan ülke hangisidir ?
Doğru cevap ikinci seçenektir. Slovakya'nın başkenti
Bratislava, Avusturya ve Macaristan sınırlarında yatıyor. Bu,
şehri, iki bağımsız ülkeyle sınırlanan dünyanın tek başkenti
yapar. Dahası, Avusturya'nın başkenti Viyana’ya sadece 60
kmdir. Her iki şehir de Tuna nehri kıyısında uzanıyor ve
Viyana'dan Bratislava'ya yapılan tekne turu sadece 90 dakika
sürüyor.
goo.gl/9US2X0

Hangi ülkenin başkenti, diğer iki ülke ile
sınırda kalıyor?
1. Roma, İtalya
2. Bratislava, Slovakya
3. Tallinn, Estonya
Doğru seçenek ilkidir. İlk ödül 2007 de verildi. 2007'den bu
yana, Avrupa Parlamentosu her yıl Avrupa Kamu
Tartışması'ndaki Merkez Temaların kalbine giden bir film
üzerinde ilgi çekmeye başladı.
goo.gl/15zKO5

Hangisi Avrupa’daki en büyük ülkedir ?
1. İsveç
2. Almanya
3. Ukrayna
Doğru seçenek ikincisidir. Avrupa'da insanlar Kıbrıs, İrlanda,
Malta ve Birleşik Krallık'ta sol taraftan araba kullanıyorlar.
Avrupa ülkelerinin geri kalanında insanlar sağ taraftan araba
kullanırlar.s
goo.gl/qIe1il; goo.gl/iQUdA4

1.Cennetin Kenarı, Fatih Akın
2.4 ay, 3 hafta ve 2 gün, Cristian Mungiu
3.Belle toujours, Manoel de Oliveira tarafından
Hangi film AB’den ilk Lux ödülünü aldı?
İlk cevap doğru cevaptır.
goo.gl/fMx9F9

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa
Parlamentosu Başkanılığında bulunmuştur?
1. Simone Veil
2. Simone de Beauvoir
3. Louisse Weiss

Kaç tane Avrıpa ülkesinde trafik akışı sol
taraftadır?
1.Bir
2.Dört
3. On bir

Doğru cevap ilk seçenektir. Avrupa İş Hareketlilik Portalı - 28
üye ve İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç arasında işçilerin
serbest haraketini sağlamak üzere dizayn edilmiş işbirliği
platformu.
goo.gl/iqgtmx

EURES nedir?
1. Avrupa İş Hareketlilik Portalı
2. Euro’nun çoğulu
3. Ekonomik işlere öncülük eden avrupa servisi
Doğru cevap ikinci seçenektir. AB, birçok sembol tarafından
tanımlabilir, en tanınmış sembol mavi arka plan üzerinde sarı
yıldız çemberidir.
goo.gl/ya01V9

Avrupa Birliğinin sembolleri nelerdir?
1. Slogan, marş, bayrak, Avrupa günü
2. Slogan, marş, Euro, bayrak, Avrupa günü
3. Slogan, marş, Euro, bayrak
Doğru cevap ilk seçenektir. vErasmus +, eğitim, öğretim,
gençlik ve sporu desteklemek amaçlı Avrupa Birliği
programıdır.goo.gl/gJylcx

Erasmus+ nedir?
1. Eğitim, öğretim, gençlik ve sporu desteklemek
amaçlı Avrupa Birliği programı
2. Avrupa Birliği gönüllü programı
3. Hollandalı bir Rönesans hümanist, Katolik rahip,
sosyal eleştirmen, öğretmen ve teologun adıdır.
Doğru cevap ilk seçenektir. Euro bölgesi, Euronun para birimi
olarak kabul edildiği Avrupa Birliği Üye Devletleri'nden
oluşmaktadır.
goo.gl/xU45I6

Doğru cevap ikinci seçenektir. Eurobarometer 1973 yılında
kurulmuştur ve her anket yaklaşık 1.000 kişi ile yüz yüze
görüşmeye dayanmaktadır. Raporlar 2 yılda bir yayınlanır.
goo.gl/TCtDix

Eurobarometer nedir?
1. Yerel hava durumu tahmin metodu
2. Avrupa anket metodolojisi
3. Sıcaklık hesaplama aleti
Doğru cevap ilk seçenektir. Avrupa Parlamentosu, AB
düzeyinde demokrasinin kalbi. Yüz milyonlarca Avrupalı'nın
günlük yaşantılarını iyileştirmek için her zaman halkın
yanında olacak. Avrupa Parlamentosu, saygı ve ayrımcılık
yapılmama temelli saygın ve adil bir şekilde
çalışacaktır( Martin Schulz)
goo.gl/3O1OiX; goo.gl/YBhpTW

Avrupa Parlamentosu nedir?
1. Avrupalı insanların sesi
2. Brüksel'de bir saray
3. Üye devletlerin sesi
Doğru cevap ikinci seçenektir
. goo.gl/zSG3Yq

Hangi üye devlet en büyük alana sahiptir
(2016)?
1. Rusya
2. Fransa
3. Türkiye
Doğru cevap ilk seçenektir. Herhangi bir acil servise
başvurmak için sabit ve cep telefonlarından 112'yi
arayabilirsiniz: ambulans, itfaiye ya da polis. Özel olarak
eğitilmiş bir operatör 112 çağrıyı cevaplayacaktır. Operatör,
ya acil servislerin ulusal organizasyonuna bağlı olarak, direkt
olarak ilgilenecek ya da aramayı en uygun acil servise
devredecektir. Birçok ülkedeki operatörler aramaları sadece
kendi dillerinde değil, aynı zamanda İngilizce veya Fransızca
olarak da cevaplayabilirler.
goo.gl/LM0IEa

Ücretsiz ve avrupanın her yerinde hizmet veren
acil durum telefon numarası hangisidir?
1. 112
2. 118
3. 125

Euro bölgesi ne demektir?
1. Euro kullanan ülkelerin dahil olduğu bölge
2. Avrupa adının kısaltması
3. Avrupa Birliği adının kısaltması

Doğru cevap ilk seçenektir. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu,
1951 yılında Belçika, Fransa, Batı Almanya, İtalya, Hollanda ve
Lüksemburg arasında imzalanan Paris Antlaşması ile
kurulmuştur.
goo.gl/fCysV0

Avrupa Birliğinin geçmişinin
dayandığı AKÇT’nin anlamı nedir?
1. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
2. Avrupa da Güvenlik ve İşbirliği Topluluğu
3. Avrupa Komisyonu Ticaret Stratejisi
Doğru cevap üçüncü seçenektir.1 Ocak 1999'da finansal
işlemler başladı. Ancak para ve banknotlar 1 Ocak 2002'de
tanıtıldı.
goo.gl/ieQYLO

Euro (€) ne zaman hayata geçmiştir?
1. 1952
2. 1989
3. 1999
Doğru cevap ilk seçenektir.Doğru cevap ilk seçenektir.6 ayda
bir değişir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hükümetleri 6 ayda bir
değişimli olarak Avrupa Konseyinin başkanlık faaliyetlerinin
yürütülmesinden sorumlu olur.
goo.gl/OlV4TF

Avrupa Konseyinin başkanı ne sıklıkta
değişir?
1. 6 ayda bir
2. Her yıl
3. 5 yılda bir
Doğru cevap ikinci seçenektir. 12- Yıldızlar birlik, beraberlik
ve uyumu temsil ederler. 1950 de oluşturulmuştur ve hem
Avrupa Birliğinin hem de Avrupa Komisyonunu temsil
etmektedir. Neden 12 tane olduğu hakkında farklı fikirler
vardır. Resmi olan fikir, mükemmelliği ve bütünlüğü temsil
etmesinden olduğundandır, 12 havari, yılın 12 ayı ve burçlar
kuşağı zodyak da 12 burç bulunması gibi.
goo.gl/6CUIK4

Doğru cevap ikinci seçenektir. Avrupa Birliği Nobel Barış
ödülünü 2012 yılında insan hakları, demokrasi, mutabakat ve
barışa katkılarından dolayı almıştır. Alınan ödülün parası barış
içerinde büyümekten mahrum çocuklara adanmıştır.
goo.gl/CszlDf

Hangi yılda Avrupa Birliği Nobel Barış ödülüne
layık görülmüştür?
1. 2008
2. 2012
3. 2015
Doğru cevap ilk seçenektir. Genel merkezi ve toplantı
mekanları Brüksel (Belçika), Lüksemburg ve Strazburg
(Fransa) da bulunur.
goo.gl/Yzrr4K

Avrupa Komisyonun çalışma merkezleri
nerelerdedir?
1. Brüksel, Lüksemburg, Strasbourg
2. Brüksel, Lahey, Frankfurt
3. Brüksel, Lüksemburg, Cenevre
Doğru cevap ikinci seçenektir. 1979 yılından beri avrupa
parlamentosunun üyelerinin seçimi 5 yılda bir yapılmaktadır.
goo.gl/bz2NLE

Avrupa seçimleri kaç yılda bir
gerçekleştirilir?
1. Her 3 yılda bir
2. Her 5 yılda bir
3. Her 10 yılda bir
Doğru seçenek ikincisidir. Avrupa Günü, Avrupa'daki barış ve
birliği kutlamak için 9 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Aynı zamanda, 9
Mayıs 1950'de Schuman tarafından Avrupa'da yeni bir siyasi
işbirliği fikrinin Robert Schuman tarafından önerildiği bildirisini
de kutluyor. Avrupa Birliği'nin şuan ki durumunun başlangıcı
olarak kabul ediliyor.
goo.gl/myiEJk

Avrupa günü ne zamandır?
1. 14 Şubat
2. 9 Mayıs
3. Kasım

Avrupa bayrağında kaç yıldız vardır?
1. 6
2. 12
3. 28

Doğru cevap ikinci seçenektir. Avrupa Merkez Bankası,
Frankfurt (Almanya) da bulunur. Temel görevi euro’nun fiyat
istikrarını sağlamak ve satın alma gücünü korumaktır.

1. Londra, Birleşik Krallık
2. Frankfurt, Almanya
3. Konpenhag, Danimarka
Avrupa Merkez Bankası nerededir?
Doğru cevap ilk seçenektir. ECU – Avrupa Para Birimi olan
ECU 1979 yılında kurulmuş ve 1 Ocak 1999 tarihinde yerini
EurO ya bırakmıştır.

Euro dan önce Avrupa Birliği parasının adın
neydi?
1. ECU
2. Avrupa Doları
3. EUM
Doğru cevap ikinci seçenektir.Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
ya da kısaca Euratom 1957 yılında kurulmuştur.
goo.gl/iBnLDV

AAET nedir?
1. Avrupa Vatandaşlığı Kurumu
2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
3. Avrupa Kültür Elçisi
Doğru cevap üçüncü seçenektir.2004’de Malta, Kıbrıs, Estonya,
Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Slovenya, Macaristan Avrupa birliğine katılmıştır. Bu, AB'nin en
büyük genişlemesidir.
goo.gl/O8EiPJ

Doğru cevap ikinci seçenektir.Doğru cevap ikinci seçenektir. AB her
zaman bugün olduğu kadar büyük değildi. Avrupa ülkeleri 1951'de
ekonomik olarak işbirliği yapmaya başlayınca yalnızca Belçika,
Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda katıldı. Aşağıdaki
28 ülkedir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere. goo.gl/WyyNRO

2016'da Avrupa Birliği'ni kaç ülke
oluşturuyordu?
1. 25
2. 28
3. 32
Doğru cevap ikinci seçenektir.En fazla nufüs sayısında sahip
olan Almanyanın 80 den fazla üye vardır, peşinden Fransa ve
Birleşik Krallık gelir.
goo.gl/fSdDS1

(2016) Avrupa Parlamentosunda en fazla
üyeye sahip ülke hangisidir?
1. Fransa
2. Almanya
3. İspanya
Doğru cevap ilk seçenektir. goo.gl/
z2F99I

Yunanistan Avrupa Birliğine ne zaman üye oldu?
1. 1981
2. 2000
3. 2008
Doğru cevap üçüncü seçenektir.
goo.gl/4OqFAh

Hangisi Avrupa Birliğine 2013 yılında katılmıştır?
1. Polanya
2. Slovakya
3. Hırvatistan

2004 kaç ülke Avrupa Birliği’ne katılmışıtır?
1. 1
2. 3
3. 10

Doğru cevap ilk seçenektir.Avrupa 2020 gelecek 10 yıl için
Avrupa Birliğinin büyüme stratejisidir. Bu amaçla 5 amaç
belirlenmiştir: istihdam yenilik, eğitim, sosyal içerme ve iklim/
enerji.
goo.gl/7D0bCG

Avrupa 2020 nedir?
1. Gelecek 10 yıl için Avrupa Birliğinin büyüme
stratejisi
2. Önümüzdeki Avrupa olimpiyat oyunlarının tarihi
3. Avrupa Birliği üyesi olmayan avrupa ülkelerinin
üyelik tarihi
Doğru cevap ikinci seçenektir. 1985 – 1983 yılında Avrupa
Parlamentosu toplulukların bayrağının Avrupa Komisyonu ile
aynı olmasına karar verdi. 1985 yılında ise Avrupa Birliği
liderleri daha sonra Avrupa Birliği olacak Avrupa Topluluğunun
resmi amblemi olmasına karar verdi.
goo.gl/EGvPYl

Avrupa bayrağı ne zaman avrupa
topluluklarının resmi amblemi olarak kabul
edildi?
1. 1951
2. 1985
3. 2000
Doğru cevap ilk seçenektir.Avrupa, dünyanın yedi kıtasından
biridir. Kuzeydeki Arctic Ocean'dan güneydeki Akdeniz'e,
batıdaki Atlantik Okyanusundan doğudaki Ural Dağlarına kadar
uzanır
goo.gl/Vd4j5l

Avrupanın yüz ölçümü ne kadardır?
1. Dünya yüzeyinin % 6,2 si
2. Dünya yüzeyinin % 3 ü
3. Dünya yüzeyinin % 15 i
Doğru cevap üçüncü seçenektir.
goo.gl/MhW3vh

Doğru cevap ilk seçenektir. Evet adresi:
www.facebook.com/EuropeanCommission
goo.gl/7HuUPo

Avrupa Komisyonunun Facebook sayfası
var mıdır?
1. Evet
2. Hayır
3. Yapım aşamasında
Doğru cevap ikinci seçenektir.Maastricht'den önce, Avrupa
Birliği'ne Avrupa Topluluğu deniyordu. Birlik terimi,
Maastricht Konferansı'ndan çıkan metinde tanıtıldı.
goo.gl/LpTqhH

Avrupa Birliği adının kullanıldığı ilk antlaşma
hangisidir?
1. Paris
2. Maastricht
3. Amsterdam
Doğru cevap ilk seçenektir.Her yıl 16-22 Eylül tarihleri
arasında, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve
desteklenen sürdürülebilir kentsel hareketlilik konulu yıllık
bir kampanya olan Avrupa Hareketlilik Haftası'na 2.000'den
fazla Avrupa kenti ve şehri kaydolur.
goo.gl/ltnYr8; goo.gl/ej2jZH

Avrupa Hareketlilik Haftası nedir?
1. Sürdürülebilir bir kentsel göç için Avrupa
Komisyonu tarafından heryıl düzenlenen
kampanya
2. Avrupa ülkeleri arasında herkesin özgürce geçiş
yapabileceği bir gün
3. Toplu taşımanın ücretsiz olduğu özel bir gün
Doğru cevap ilk seçenektir. Avrupa Birliği kolluk kuvveti olan
Europolun temel amacı Avrupa vatandaşları için daha güvenli
bir Avrupa Birliğini sağlamaktır.
goo.gl/wHP1Ev
www.europol.europa.eu

Europol nedir?
1. Avrupa Birliği kolluk kuvvetleri ajansıdır
2. Avrupadaki en büyük yüzme havuzu
3. Avrupa istatistik araştırma merkezi

2016 yılında en fazla nufüsa sahip Avrupa
Birliği üyesi hangisidir?
1. Birleşik Krallık
2. İtalya
3. Almanya

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/21KEDD

Aday ülke ne demektir?
1. Ekonomik performansından dolayı ödüle aday
olan ülke
2. Avrupa Birliği üyeliği yolundaki ülke
3. Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen ülke

Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve
Lüksemburg’un başkentleri neresidir?
1. Paris, Berlin, Brüksel, Amsterdam, Roma,
Lüksemburg
2. Paris, Berlin, Brüksel, Amsterdam, Turin,
Lüksemburg
3. Paris, Berlin, Brüksel, Amsterdam, Roma,
Lihtenştayn

Avrupa vatandaşları için en önemli değer
nedir?
1. Barış
2. İnsan hakları
3. Özgürlük

Doğru cevap ilk seçenektir
. goo.gl/hqFZXb

Doğru cevap üçüncü seçenektir. TFrankfurt, Almanyada
bulunan ve avrupadan 2,500 kişinin çalıştığı Avrupa
Merkez Bankası, Euro sisteminin kalbi ve tek denetim
merkezidir.
goo.gl/0uMIhh

1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunu
oluşturmak üzere bir araya gelen Fransa,
Almanya, Belçika, Hollanda ve İtalyanın
yanında yer alan ülke hangisidir?
1. Lüksemburg
2. Lihtenştayn
3. Avusturya

Doğru cevap ilk seçenektir
. goo.gl/ePm4MR

1. Avrupa Birliği üyesi devletlerdeki beldiyeler
Avrupa birliği bayrağı asmak zorundadır.
2. Tüm yeni plakalar Avrupa Birliği bayrağını
göstermelidir.
3. Euro bölgesinin merkez bankası, Avrupa
Merkez Bankasıdır.

Euroscepticism nedir?
1. Avrupa Birliği karşıtlığı veya eleştirisi
2. Euro karşıtlığı veya eleştirisi
3. Avrupa genişlemesi karşıtlığı veya eleştirisi

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/cp4vRq

Doğru cevap üçüncü seçenektir.Hem nufüs hemde alan olarak
Malta 405 bin kişi ve 316 kilometre kara ile en küçüktür
goo.gl/SOl6Cs

Aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

Hangisi 2016 yılında Avrupa Birliği üyesi
değildir?
1. Sırbistan
2. Slovakya
3. Slovenya

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/89sOOI

Hangi Avrupa Birliğinin en küçük üyesi
hangisidir? (2016)
1. Letonya
2. Lüksemburg
3. Malta

Doğru cevap ikinci seçenektir. Katılım kriterleri tüm ülkeler için
aynıdır ve 1993 Kopenhag Avrupa Konseyi tarafından
belirlenen kriterlere uygundur.
goo.gl/OqdFa1

Doğru cevap ikinci seçenektir. Kazanılan şehir bir yıl
boyunca Avrupa'nın zenginliğini ve çeşitliliğini gösteren
etkinlikler düzenler.
goo.gl/aF6LDe

1985'ten bu yana her yıl bir şehir Avrupa Kültür
Başkenti olarak belirlenir. Bu unvanı ilk alan
hangi şehirdir?
1.Roma, İtalya
2.Atina, Yunanistan
3.Brüksel, Belçika
Doğru cevap ikincisidir.
goo.gl/voJITu

AB'nin hedefleri arasında…
1. Dünyadaki ilk kültürel enerjinin gelişimi
2. AB Üye Devletleri arasında sınırötesi
işbirliğinin desteklenmesi
3.İngilizce'yi AB Üye Devletleri'nde benzersiz bir
dil olarak görme
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Almanya ve Fransa AB'nin
kurucu üyeleridir ve dilleri AB'nin inşaasından çok zaman önce
Avrupa'da yayılmışken, İngilizce bugüne kadar Avrupa'da en
yaygın olan dil olmuştur.
goo.gl/NWUo0U; goo.gl/1dsw7j

AB kurumlarında en yaygın olarak
kullanılan üç dil nelerdir?
1.İngilizce, İspanyolca, Almanca
2.Almanca, Fransızca, İtalyanca
3.İngilizce, Almanca, Fransızca
Doğru cevap ikinci seçenektir. Bu ülkeler; Belçika,
Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve
Birleşik Krallık.
goo.gl/j46tuQ

Doğru cevap ilkidir. Danimarka, Fransa, Hollanda ve Birleşik
Krallık, Karayipler'den Pasifik Okyanusuna kadar dünyanın her
tarafına yayılmış 25 yurtdışı ülke ve bölge ile özel bağlantıları
vardır. Bu topraklar birbirinden farklıdır, ancak bu OCT'lerin
hiçbiri egemen ülkedir ve küçük nüfuslardır, ancak doğal
zenginlikleri çoktur.
goo.gl/Hn7ikZ

AB'nin bir şekilde başka kıtalara bağlı olduğunu
biliyor muydunuz? Dört Üye Devletin Avrupa
dışındaki bölgelerle (özel bağlantılar) var. Bu üye
ülkeler hangileridir?
1.Danimarka, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık
2.İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık ve Fransa
3.İtalya, Fransa, Birleşik Krallık ve Portekiz
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Avrupa Miras Günleri,
Avrupa'nın en büyük kültürel etkinliğidir ve Avrupa Konseyi ve
Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenir. Bu günlerde,
insanlar Avrupa'daki anıtları ve kültürel siteleri ücretsiz olarak
ziyaret edebilir ve böylece miraslarını öğrenebilir ve gelecek
kuşaklar için onu korumanın gerekliliğinin farkında olabilirler.
goo.gl/ZdG0jA

1.Mayıs
2.Temmuz
3.Eylül
Avrupa Mirası Günleri hangi ayda gerçekleşir?
Doğru cevap ilk seçenektir. Slogan, 2000 yılında kullanılmaya
başlandı ve Avrupalıların barış değerleri etrafında kendilerini
(AB'yi yaratarak) toplamaya karar verdiklerini kabul etti. Aynı
zamanda AB'nin çeşitliliğinin (kültürler, diller ve gelenekler)
zenginliğini de tanır.
goo.gl/sFttNP

Avrupa Birliğinin resmi sloganı nedir?
1. Çesitlilik içinde birlik.
2. Dünyanın geleceği, Avrupa
3. Birlikte güçlüyüz.
Doğru cevap ilk seçenektir.Barış ve İnsan Hakları, Avrupa
vatandaşlarına göre AB'yi en iyi tanımlayan değerdir.
goo.gl/HJUiNh

Avrupalılara göre Avrupa Birliğini en iyi
tanımlayan değerler nelerdir?
1. Barış ve insan hakları
2. Demokrasi ve bütünleşme
3. Özgürlük ve Avrupa Birliği içinde serbest
dolaşım

2016’da, 28 ülkenin dışında kaç ülke
monarşiyle yönetiliyordu?
1. 1
2. 7
3. 15

Doğru cevap ikincisidir. Ludwig Van Beethoven, 1823 yılında 9.
Senfoniyi besteledi. Müzik, 1785 yılında Friedrich von Schiller
tarafından yazılan şiir Ode to Joy’a uyarlandı. goo.gl/zvo9Ef

1. Mozart
2. Beethoven
3. Bach
19. yüzyılın hangi klasik bestecisi AB marşı
için kullanılan melodiyi yazdı?
Doğru cevap ikinci seçenektir.
goo.gl/5MJysq

Kültürel çeşitliliğini korumak için Avrupa
Birliği, UNESCO'daki Kültürel İfade
Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi
Konvansiyonu'na destek verdi. Bu kongre ne
zaman oylandı?
1. 1995
2. 2005
3. 2015
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Kişinev ismine ait en eski tarihi
kayıt 1436 ya dayanmaktadır. Bu isim “bahar, pompa ve boru”
anlamlarına gelen bir kelimeden türemiştir. Moldova şarap
üretimi ile öne çıkmaktadır.
goo.gl/Ks4wyL

1. Kiev
2. Cahul
3. Kişinev
Moldova'nın başkenti neresidir ?
Doğru cevap üçüncü seçenektir..
goo.gl/83xR8c

Doğru cevap ilk seçenektir. TApeninler, mineral kaynakların,
kıreter göllerinin, volkanik dağların (Vezüv ve Etna hala aktif)
olduğu ve depremlerin olduğu dağlardır.
goo.gl/R2BwYt

İtalya yarım adası boyunca uzanan sıra dağı
hangisidir?
1. Apenin Dağları
2. Kantabria
3. Pireneler
Doğru cevap ilk seçenektir.Jylland Yarımadası'nı en çok
Danimarka'yı, yarımadada Danimarka'nın tamamını
kapsamaktadır. Biraz da Almanya, Kuzey Denizi'ne uzanan
yarımadayı işgal ediyor. Jutland yarımadası, Baltık'tan Kuzey
Denizi'nden ve daha genel olarak açık denizden ayrılır ve
onu geniş bir kuzey Avrupa gölü haline getirir.
goo.gl/0t7ZHr

Jutland yarımadasında hangi ülkeler vardır?
1. Danimarka ve Almanya
2. Danimarka ve Hollanda
3. Birleşik Krallık ve İrlanda
Doğru cevap üçüncü seçenektir.
goo.gl/jgm8WJ

Yugoslavya'dan ayrılan hangi ülkenin
başkenti Üsküp'tür ?
1. Slovenya
2. Karadağ
3. Makedonya Cumhuriyeti
TheDoğru cevap üçüncü seçenektir.Kültür, 1992 Maastricht
Antlaşması'ndan bu yana AB'nin bir yetkinliğidir. Kültürel
çeşitlilik, o günden bu yana AB politikalarının temel
direklerindendir.
goo.gl/38KydR

Kültür Avrupa Birliğinin yeni bir
yetkinliği haline hangi antlaşma ile geldi?
1. Nice Anlaşması
2.Roma Anlaşması
3.Maastricht Anlaşması

AB'de bayraklarında kırmızı veya mavi
olmayan sadece iki ülke vardır. Bunlar
hangileridir?
1.Estonya ve Letonya
2.Portekiz ve Çek Cumhuriyeti
3.Kıbrıs ve İrlanda

İlk cevap doğru cevaptır. Kültür, bu sayı muhtemelen hafife
alınsa bile, Avrupa'nın zenginliğinin% 3'ünü oluşturduğu
düşünülmektedir.
goo.gl/G4GcfC

1. 3%
2. 15%
3. 32%
Kültür, Avrupa ekonomisine katkıda bulunur.
Avrupa'nın zenginliğinin ne kadarından (Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla - GSYİH) kültür sorumludur?
Doğru cevap ikinci seçenektir. Avrupa kanallarının
programlarının en az% 50'si Avrupa kökenlidir. Bu, bir kanalın
yalnızca AB dışından gelen programları yayınlayamadığı
anlamına gelir.
goo.gl/s0ARQb

Doğru cevap ilkidir. Önce kültür gelir, sonra ekonomi ve
üçüncü sırada tarih olur. Coğrafya sadece 6. sırada geliyor.
goo.gl/aLfxaN

1.Kültür
2.Tarih
3.Coğrafya
Avrupa Vatandaşlarının kendilerine göre, bir
topluluğun Avrupa vatandaşlarının bir
parçası olduğunu gösteren en büyük duygu
nedir?
Doğru cevap ikincisidir. Yaratıcı Europe, 2014-2020 yılları için
Avrupa kültür sektörünü desteklemek üzere yaratılmıştır. Bu,
sinema, miras, TV, festivaller vb. Ile bağlantılı projelerin
finanse edilmesi anlamına gelir.
goo.gl/OZ5Abk

Avrupa'daki kültür sektörünü finanse eden
ve destekleyen program hangisi?
1.Kültürel Avrupa
2.Yaratıcı Europe
3.Yaygın Avrupa
Doğru cevap üçüncüsüdür. Europeana bu kütüphanenin
adıdır. Üye Devletlerin Ulusal Kütüphanelerinden gelen emateryalleri (kitaplar, resimler, arşivler ...) toplar. goo.gl/
ZrLDiB

1.Kültürel Avrupa
2.Yaygın Avrupa
3.Europeana
2008'de AB, çevrimiçi bir Avrupa
Kütüphanesi'nin kurulmasını destekledi. Bu
kütüphanenin adı nedir?

Sınırsız Televizyon Direktifi'ne göre,
Avrupa'daki TV kanallarının her gün
yayınlaması gereken Avrupa menşeli
programların yüzdesi nedir?
1. 5%
2. 50%
3. 95%
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Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/zdn5z1

1. Almanya
2. Fransa
3. Italya
Çin daması hangi Avrupa ülkesi kökenlidir ?
Doğru cevap ilk seçenektir.. goo.gl/
K2Iqkz

Doğru cevap ikinci seçenektir. Galler- kasabanın adı “hızlı girdap
yanındaki beyaz fındık deliği ve Kızıl Mağara Aziz Tysilio
kilisesindeki Saint Mary Kilisesi” anlamına gelmektedir goo.gl/
akSf5R

Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliog
ogogoch Avrupadaki en uzun kasaba ismidir, bu
kasaba nerededir ?
1. Frigilian, İspanya
2. Galler, İngiltere
3. Bydgoszcz, Polonya
Doğru cevap üçüncü seçenektir.
Efsane, efsanevi canlının İskoç Loch Ness sularında
yaşadığını bildiriyor.
goo.gl/79cRnW

İspanyadan Afrikaya ulaşmak tekneyle ne kadar
sürer ?
1. 30 dakika
2. 1 saat
3. 5 saat
Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/o1bBes

Loch Ness Canavarı nereden
gelmektedir?
1. Örkelljunga, İsveç
2. Krakow, Polanya
3. İskoçya, Büyük Britanya
Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/sKgrik

Her gün 2 milyon civarında çikolata satılır
………. Havaalanında.
1.Brüksel, Belçika
2.Paris, Fransa
3.Manchester, İngiltere
Doğru cevap ilk seçenektir.Sadece %1’lik kısım müzede
gösterimdedir. Britanya Müzesi’nin koleksiyonu en az 8 milyon
nesneden oluşmaktadır. Ancak yaklaşık olarak 80.000 nesne
halka açık gösterimdedir..
goo.gl/XrGHFH

Avrupa’nın hangi ülkesinde hiç sivrisinek
yoktur?
1. İzlanda
2. İsveç
3. Norveç
Doğru cevap ikinci seçenektir. Notting Hill Karnavalı, her yıl
ağustos ayında Londra da gerçekleşir. 1960 larda AfrikaKarayip topluluklarının kendi kültürlerini ve geleneklerini
kutlamak üzere yapılırdı. Karnavallar, 19. Yy dan beri Karayip
topluluklarının köleliliğin ve köle ticaretinin kaldırılışını
kutlandıkları gelenekleridir.
www.facebook.com/NottinghamCarnival/

Hangisi Avrupa'daki en büyük sokak
festivalidir?
1. Oktoberfest, Münih, Almanya
2. Notting Hill Karnavalı, Londra, İngiltere
3. La Tomatina, Bunol, İspanya

Britanya Müzesi’ndeki parçaların ne
kadarı gösterimdedir ?
1. 1%
2. 55%
3. 80%

Doğru cevap üçüncü seçenektir.London Eye- London Eye
dönme dolabı 135 metre yükseklikten 40 km çevresini
görmenizi sağlar. Londra daki en yüksek 4 üncü yapıdır
goo.gl/XL9O20

Hangi Avrupa şehri dünyanın en eski 2
eğlence parkına sahiptir ?
1. Paris
2. Roma
3. Kopenhag
Doğru cevap üçüncü seçenektir. En eskisi 1588 ile 1648
arasında hüküm süren Kral IV. Christian tarafından kurulan
Dyrehavsbakken dır. 1843 yılında açılan ve dönme dolap ile
hızlı treni (roller-koster) bulunan Tivoli Gardens dan daha az
bilinmektedir. Bu, Kopenhaglıların her zaman eğlenmeyi
sevdiğinin kanıtı olmalı.
goo.gl/vU6fcr

Ünlü Rönesans Sanatçısı Raffaello Sanzio'nun
mezar yeri; kubbesinin en üstünde dokuz metre
yuvarlak bir açıklık olan okculus tarafından
aydınlatılmıştır, 609 yılından beri Katolik kilisesi
olarak kullanılmaktadır.

1. Buckingham Sarayı (Londra)
2. Versay Sarayı (Fransa)
3. Madrid Kraliyet Sarayı (Palacio
Real)

Fransa da kralların taç giyme
törenlerinin yapıldığı şehir hangisidir?
1. Strazburg Katedrali
2. Notre Dame Katedrali, Reims
3. Sacré-Cœur Bazilikası, Montmartre

Berlin Duvarı ne zaman yıkıldı?
1. 9 Kasım 1989
2. 9 Kasım 1999
3. 9 Kasım 2000

Anthony Basilika'sı
Pantheon
Ayasofya

Doğru cevap ilk seçenektir.
goo.gl/BAS7rY

Doğru cevap ikinci şıktır. Panteon, Raphel ve bazı İtalyan
kralların mezarıdır. Kubbenin ortasındaki boşluk; Romalılar ve
dünyaca tanınan Okculus tarafından inşa edilmiştir.
goo.gl/6rXvgO

1.
2.
3.

18 yy. da inşa edilen bu yer önemli bir şehir
bulunmakta ve dünyanın büyük bir bölümüne
hükmeden kral ile kraliçeye ev sahipliği
yapmaktadır. Hala kullanımdadır ve güzel sanatlar
kolleksiyonu ve paha biçilemeyen eserlere ev
sahipliği yapmaktadır.

Doğru cevap ikinci seçenektir. Notre Dame Cathedral,
Reims- Yapıda vitraylar bulunmaktadır. Bazıları daha
sonra Marc Chagall tarafından dizayn edilmiş ve
eklenmiştir.
goo.gl/2ZbzHv

1. Londra kulesi
2. Westminster Katedrali
3. The London Eye

1. Sacre Coeur Bazilikası
2. Notre Dame Katedrali
3. Eyfel Kulesi

Doğru cevap üçüncü seçenektir.
goo.gl/8whV7O

Doğru cevap ilk seçenektir. Venedik, İtalya, film festivali ilk
olarak 1932 yılında yapılmıştır. Berlin (1951) ve Cannes
(1946) ile birlikte Avrupada gerçekleştirilen en meşhur film
festivallerinden birisidir.
goo.gl/UjVLt7

Şehrin simgelerinden, 2000 yılında açılışı yapılan,
İngiltere'nin başkentinin en iyi manzarasına sahip
ve şehrin merkezinde bulunan yapının adı
nedir. ?

Parisin en ünlü simgesi olan ve 1889
yılında Exposition Universelle’nin
merkezinde inşa edilen yapının adı
nedir ?

Doğru cevap üçüncü seçenektir. Eyfel Kulesi- Yapıldığı zaman
insanoğlunun dünyada inşa ettiği en uzun yapıdır. Şehir
manzarasının en bilinen sembolüdür.
goo.gl/BXSl3o

Halen yapılmaya devam eden Avrupa'daki en
eski film festivali hangisidir?
1. Venice, Italya
2. Cannes, Fransa
3. Berlin, Almanya

Doğru cevap ilk seçenektir
goo.gl/aPXDXb

Hangi ülke bir Noel geleneği olarak “Evde
Tek Başına” filmini izlemektedir ?
1. Polanya
2. Finlandiya
3. Danimarka
Doğru cevap ilk seçenektir.Fransa bir yılda en fazla ziyaret
çeken ülkedir. Yılda 80 milyon kişi tarafından ziyaret edilir.
goo.gl/3Maqoc

Hangisi dünyada en fazla ziyaret edilen ülkedir?
1. Fransa
2. Çin
3. ABD
Doğru cevap ikinci seçenektir. Birleşik Krallık, spor dallarında
egemenliği olan güney Asya, Karayipler ve Güney Amerika
arasında yer almaktadır.
goo.gl/tQD28V

1. Hollanda
2. Birleşik Krallık
3. İsveç
Kritek oyununda en iyi 10 ülke arasında yer
alan Avrupa ülkesi hangisidir?
Doğru cevap ilk seçenektir.Özgürlük Anıtı, Paris/
Fransa’da inşa edilmiş ve ABD’ye hediye edilmiştir.
goo.gl/dXSYEf

Doğru cevap ilk seçenektir.En fazla Fransa, 2. Almanya ve 3.
İtalya. Avrupa da 220 den fazla peynir Avrupa markaları
altında korunmaktadır (Menşe belgeleri ve Coğrafi İşaret
belgeleri). Bu korumalar kültürel ve yerel üretime vurgu ve
küresel piyasalar için garanti sağlamaktadır.
goo.gl/6fBa1n

1. Fransa, Almanya ve İtalya
2. Yunanistan, İtalya, İspanya
3. Yunanistan, Fransa, Hollanda
AB'de en fazla peynir üreten 3 ülke hangisidir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Fransa en fazla ziyaret
edilen, İspanya 3 üncü, İtalya 5 inci dir. ABD 2 inci ve Çin 4
üncüdür.
goo.gl/8T17aT

1. Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan
2. İtalya, Portekiz, İsveç
3. İtalya, İspanya, Fransa
Dünyada en fazla ziyaret edilen 5 ülke arasında yer
alan 3 avrupa ülkesi hangileridir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Fransa Turunun ilk şekli
1903 yılında, Il Giro d’Italia 1909 yılında ve La Vuelta a
España 1935 yılında başlamıştır.
goo.gl/5AtcqQ

Aşağıdaki prestijli bisiklet yarışlarından
hangisi en eskisidir?
1. La Vuelta a España, İspanya
2. Il Giro d’Italia, Italya
3. Le Tour de France (Fransa Turu)
Doğru cevap üçüncü seçenektir.
goo.gl/I9ePGP

Hangi ülkede başı aşağı-yukarı sallamanın
anlamı hayırdır?
1. Polanya
2. Çek
Cumhuriyeti
3. Bulgaristan

1. Paris, Fransa
2. Varşova, Polonya,
3. Manchester, İngiltere
Ellis adası, Newyork da bulunan Amerikanın
en meşhur abidesi olan Özgürlük Anıtı
nerede inşa edilmiştir?

Doğru cevap üçüncü seçenektir. Polonya ismi “Polanie” adlı
kabileden doğmuştur. Bu kelimenin anlamı ise “açık alanlarda
yaşayan insanlar”dır. goo.gl/lTSKuN

Hangi ülkenin adı “açık alanlarda yaşayan
insanlar” kökünden gelmektedir ?
1. Hırvatistan
2. İsveç
3. Polanya
Doğru cevap ikinci seçenektir. La Sagrada Familia Katolik
Kilisesi mimar Antonio Gaudi tarafından tasarlanmış ve 1882
yılında inşaatına başlanılmış olmasına rağmen halen
tamamlanamamıştır.
goo.gl/slRpLI

Avrupa'da bulunan aşağıdaki hangi anıtın 135
yıl önce inşaatına başlanılmış olmasına
rağmen halen tamamlanamamıştır?
1. Kolezyum, Roma
2. La Sagrada Familia, İspanya
3. Rijswijk Kalesi, Hollanda
Doğru cevap üçüncü seçenektir. İrlanda ve Birleşik Krallık.
24 ülke vergileri düşürdüler sadece Belçika ve Danimarka
kitaplarda vergi avantajı sağlamamaktadır.
goo.gl/StzGOQ

1. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya
2. Estonya ve Letonya
3. İrlanda ve Birleşik Krallık
Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu okumayı
teşvik etmek üzere vergileri düşürdüler.
Fakat kitapdan vergi almayan 2 ülke
hangileridir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir..Fransa, İtalya ve İspanya en
fazla şarap üreten Avrupa Birliği ülkeleridir
goo.gl/61dgHl

Doğru cevap ikinci seçenektir. Ailelerinin birbirinden nefret
ettiği iki genç sevgilinin hikayesini William Shakespeare yazdı.
goo.gl/EdBWj6

“Romeo ile Juliet” oyununun yazarı
kimdir?
1. Dante
2. Shakespeare
3. Freud
Doğru cevap ikinci seçenektir. Yidiş dili, merkezi avrupada
yaşayan Aşkenaz Yahudileri tarafından kullanılmaktadır.
goo.gl/b7VvPi

1. Balkanlarda
2. Orta Avrupa
3. Akdeniz Ülkelerinde
Yidiş dili yoğun olarak nerede
konuşulmaktaydı?
Doğru cevap ikinci seçenektir. Diğer Nobel ödül törenleri
(kimya, edebiyat gibi) Stockholm İsveç'te gerçekleşiyor. Nobel
Ödülleri, İsveçli mühendis, mucit ve kimyager Alfred Nobel'in
adını, servetini insanlığa en çok katkıda bulunan ödülü
yaratmak için kullandı.
goo.gl/H0Fs6J; or www.nobelprize.org/ceremonies/

Nobel Barış Ödülü töreni her yıl nerede
yapılmaktadır?
1. Stockholm, İsveç
2. Oslo, Norway
3. Helsinki, Finlandiya
Doğru cevap üçüncü seçenektir.İspanya, Avrupa Birliği
üretiminin yarısını tek başına gerçekleştirmektedir. goo.gl/
yUTbkN

Avrupa Birliği dünya zeytinyağı üretiminde
birincidir. Fakat hangi ülke en fazla
zeytinyağı üretir?
1. Italya
2. Kıbrıs
3. İspany
a

1. Portekiz, İtalya ve İspanya
2. Almanya, Fransa ve İtalya
3. Fransa, İtalya ve İspanya
Avrupa Birliği dünya şarap üretiminin % 60'ını
gerçekleştirmektedir. Hangi Avrupa Birliği
üyeleri en fazla üretime sahiptir?

Doğru cevap ilk seçenektir.Bu gelenek Katalonyadan gelir ve
18 yy’a dayanır. 2010 yılında casteller UNESCO tarafından
Somut ve Maddi Olmayan Dünya Mirası listesine eklenmiştir
goo.gl/mAOlx9

1. Katalonya
2. Endülüs
3. Galiçya
İspanya'nın hangi bölgesinde
“castells” (insandan kuleler yapmak) tipik
bir gelenektir?
Doğru cevap ilk seçenektiOlimpiyat oyunları ilk defa Zeus’un
şerefine Olimpia / Yunanistanda gerçekleştirilmiştir.
goo.gl/apmy3M

1. Yunanistan
2. İtalya
3. Makedonya
İlk defa bundan 2700 yıl öncesinde başlamış
olan olimpiyat oyunları ilk defa nerede
gerçekleştirilmiştir?
Doğru cevap ilk seçenektir. 1973 yılından beri yarışmaya
katılan İsraili temsilen yarışan Dana International 1998 yılında
yarışmayı kazanmıştır.
goo.gl/eToCem

1. İsrail
2. ABD
3. Hindistan
1998 yılın Eurovision şarkı
yarışmasını kazanan ve AB üyesi
olmayan ülke hangisidir?
Doğru cevap ilk seçenektir. Kelt kültüründe, özellikle İskoçya da
“Kilt” erkeklerin tipik kıyafetlerinden birisidir. Roma ve yunan
kültürlerinde erkekler geleneksel olarak tunik (uzun gömlek)
giyerler goo.gl/DD6FPF

Doğru cevap üçüncü seçenektir.1945 yılından beri İspanya,
Buñol da gerçekleştirilir ve sonunda her yer domase
bulanmış olur.
goo.gl/DWYDc7

“La Tomatina” herkesin birbirine domates
fırlattığı bir sokak festivalidir. Hangi ülkede
bu festival gerçekleştirilir?
1. Yunanistan
2. İtalya
3. İspanya
Doğru cevap ikinci seçenektir. Fado, Portekizden
gelmektedir. Melankoni ve şiir ile bağlantılıdır. Portekizde
ve yurtdışında yaşayan portekizli topluluklar arasında çok
meşhurdur ve kaybetme duygusunu yansıtmaktadır.
goo.gl/YRQeRU

Müzik türü olan “fado” hangi ülkeden
gelmektedir?
1. Ermenistan
2. Portekiz
3. Hırvatistan
Doğru cevap ikinci seçenektiFas 1987 yılında başvurmuş
ancak Avrupa’da yer almadığı için reddedilmiştir.
goo.gl/KhjomR

AB üyeliğine başvuran Afrika ülkesi
hangisidir?
1. Türkiye
2. Fas
3. Zimbabwe
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Mazur, Polonyadan
gelmektedir. Hızıyla meşhurdur ve klasik müzik yazarı Chopin'i
etkilemiştir.
goo.gl/L7FsRF

1. Litvanya
2. İspanya
3. Polanya
“Mazur” dansı hangi ülkeden gelmektedir?

1. Kelt
2. Roma
3. Yunan
Bazı Avrupa ülkelerinin geleneksel erkek
kıyafetinde bir çeşit etek bulunmaktadır.
Bu kültür hangi ülkeden gelmektedir?

Doğru cevap ikinci seçenektir.Hollanda laleleri ile meşhurdur.
goo.gl/jbtEpe

Hangi çiçek Hollanda’nın sembolüdür?
1. Gül
2. Lale
3. Zambak
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Alman milli marşı, Wilhelmus
van Nassauwe, 1574’de yazılmıştır ve dünyadaki en eski milli
marştır.
goo.gl/UMMA2p

Dünyanın en eski marşına sahip olan
Avrupa ülkesi hangisidir?
1.İtalya
2.Almanya
3. Hollanda
Doğru cevap ilkidir. Resmi olarak AB üyesi olan çeşitli yurt dışı
bağımlılıklar ve bölgeler vardır. Fransız yurtdışı departmanları
(Réunion, Martinique, Guadeloupe ve Fransız Guyana) AB
üyesidir. goo.gl/Ft7qcj

Yeni yılı ilk olarak kutlayan Avrupa Birliği
ülkesi hangisidir?
1.Fransa
2.Macaristan
3.Almanya
The correct answer is the second one. Doğru cevap ikinci
sorudur. Sarpedon, Minos ve Rhadamanthys adlı üç çocuğu
vardı.
goo.gl/ytQa45

Doğru cevap ikinci seçenektir. İstanbul’da metro ile kıtalar arası
geçiş yapabilirsiniz.
goo.gl/ihbKgV

Hangi ülkede metroyla kıtalararası geçiş
yapılabilir?
1. Fransa
2. Türkiye
3. İspanya
Doğru cevap ikinci seçenektir. Her yıl, Finler/Finlandiyalılar kimin
hanımını daha uzağa ve daha hızlı taşıyacağı konusunda
yarışırlar. goo.gl/o6xeMz

1. İngiltere
2. Finlandiya
3. Polanya
Hangi ülke, 100 yıllık geçmişi olan
hanımları taşıma yarışmasına ev sahipliği
yapmaktadır ?
Doğru olan ilk seçenektir. 120L bira ve nakit 10.000 euro
alabilirsiniz. Bu miktarların üzerinde, kişisel kullanımınız için
bu eşyaları taşıdığınızı kanıtlamanız gerekecektir.
goo.gl/XhgGAu

1.800 sigara
2.120L bira
3.Nakit 15.000 Euros
Eğer bugün(2016) başka bir Avrupa Birliği
ülkesine seyahat ediyor olsaydınız, gümrük
makamlarına bildirmeden yanınızda
getirmenize izin verilirdi:
Doğru cevap ilk seçenektir.Nevski Katedrali 1912 yılında
tamamlanmıştır.
goo.gl/C8P1NZ

Aşağıdaki hangi başkent Aleksandr Nevski
Katedraline ev sahipliği yapmaktadır ?
1. Sofya
2. Budapeşte
3. Prag

1. Apollo
2. Zeus
3. Poseidon
Europa, Yunan mitolojisindeki bir
prensesdi, hangi Yunan tansısı ile
evlenmiştir?

Doğru cevap üçüncü seçenektir.Fransa 85,2 yıl ile kadınlarda
en uzun beklenen yaşam süresinin olduğu ülkedir.
goo.gl/RqUXvv

Aşağıdaki hangi ülke Avrupa ülkeleri arasında
kadınlar da en uzun beklenen yaşam süresinde
sahiptir ?
1. Danimarka
2. İtalya
3. Fransa
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Arnavutluk- Ülkede yer alan
diğer üniversiteler: Tiran Politeknik Üniversitesi, Elbasan
Üniversitesi “Aleksander Xhuvani” ve Tiran Üniversitesi goo.gl/
ZnsxR0

Vlora Üniversitesinin bulunduğu ve sadece
4 üniversitesiteye sahip olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir ?
1. Sırbistan
2. Kosova
3. Arnavutluk
Doğru cevap üçüncü seçenektir..Berlin, Almanya- Berlinin
kalbinde yer alan Müze Adası (Museuminsel) çok sayıda
muhteşem müzeye sahiptir, bunlardan en bilineni Zeus
Müzesidir.
goo.gl/HpMcjT

İslam, Asur, Yunan ve yakın doğu sanatlarının
nadide örneklerinin yer aldığı, bunların en
önemlileri arasında Zeus Sunağı ve İştar
Kapısının yer aldığı Müze Adası nerede
bulunmaktadır ?
1. Roma, Italya
2. Londra, İngiltere
3. Berlin, Almanya
Doğru cevap üçüncü seçenektir. 1896 / Atina- Resmi adı
Olmipia Oyunları olan 1896 Yaz Olimpiyatları çoklu spor
dallarında 6-15 Nisan 1896 tarihleri arasında Atina/Yunanistan
da gerçekleşmiştir.
goo.gl/W8HC9s

Doğru cevap ikinci seçenektir.Avrupa’nın en eski volkanlarına
ev sahipliği yapmaktadır, Etna ve Vezuvius bunların en
ünlüleridir. Her ikisi de İtalya bulunmaktadır.
goo.gl/mQJDpX

Avrupa’daki en eski volkan nerededir?
1. İspanya
2. İtalya
3. Türkiye
Doğru cevap ilk seçenektir.İstanbul 14 milyon nüfusu ile en
kalabalık olanıdır. Marmara denizi ile Karadeniz arasında ve
dünyanın en yoğun deniz trafiğinin olduğu boğazı ile iki kıtayı
birbirine bağlamaktadır. Napolyon “Dünya tek bir ülke olsa
başkenti İstanbul olur.” demiştir.
goo.gl/Ha4OVS

Avrupa da en fazla nüfusa sahip
şehir hangisidir ?
1. İstanbul
2. Berlin
3. Londra
Doğru cevap ilk seçenektir. goo.gl/
pN6r3l

1. Grönland
İngiltere
2. Sri Lanka
Dünyadaki en büyük adanın adı nedir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Bosna'da bulunan Perucica,
Avrupa’daki son yağmur ormanına sahiptir. Evet doğru, avrupa
da yağmur ormanı var.
goo.gl/h8z4hT

Peucica’da bulunan ve Avrupa’nın son yağmur
ormanı hangi ülke de bulunmaktadır?
1. Hırvatistan
2. Finlandiya
3. Bosna Hersek

İlk modern olimpiyat oyunları nerde ve ne
zaman başlamıştır ?
1. 1856 - Roma
2. 1894 - Chamonix
3. 1896 - Athina

Doğru cevap üçüncü seçenektir.Flemenkler dünyanın en uzun insanları.
Erkekler ortalama 1,84 cm boyunda, kadınlarsa 170 cm. 18. yüzyılın
ortalarında Avrupalıların ve Amerikalıların ortalama Flemenkleri geçmesine
rağmen, Flemenk erkekleri Amerikalıların son 200 yılda 6cm uzamasıyla
karşılaştırıldığında 20 cm daha fazla uzadılar. Araştırmalara göre bu sadece
Flemenk DNA’sından ötürü değil aynı zamanda düşük sosyal eşitsizlik,
evrensel sağlık hizmeti ve beslenme ve spesifik olarak süt ürünlerinin fazla
tüketimi gibi çevresel faktörler nedeniyle de olmuştur.

Doğru cevap ikinci seçenektir.Çek Cumhuriyeti - Euromonitor
International’ın yayımladığı rakamlara göre Çek Cumhuriyeti
143 litre ile kişi başına en fazla bira tüketen ülkedir ve ülkede
2013 ile 2014 yılları arasında 1,5 milyon litre bira tüketilmiştir.
goo.gl/LpV4TL

goo.gl/D82TKM

1. Polonyalı
2. İsveçli
3. Hollandalı (Flemenk)
Hangi ülkenin insanları dünyanın en uzunu
olarak sayılmaktadır ?
Doğru cevap üçüncü seçenektir. George Frideric Handel- Resmi adı
kısaca “Şampiyonlar Ligi” olan UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı Tony
Britten tarafından bestelenmiştir ve George Frideric Handel’in
bestelediği Zadok the Priest’in uyarlamasıdır. UEFA Britten’ı marşı
yapmak üzere 1992 yılında görevlendirdi ve parça Londra Royal
Philharmonic Orkestrası eşliğinden Academy of St. Martin in the Fields
tarafından seslendirildi.
goo.gl/ayAfrS

UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı Tony Britten
tarafından yazılmıştır fakat kimin klasik müzik
parçasından uyarlanmıştır?
1. Ludwig van Beethoven
2. Wolfgang Amadeus Mozart
3. George Frideric Handel
Doğru cevap üçüncü seçenektir. 1955 yılından beri var olan
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası veya kısaca Avrupa
Kupasında rekabete belli ülkelerden birden fazla katılım ve
grup kademesinin eklenmesi ile 1992 yılında kurulmuştur.
goo.gl/WSbQoT

UEFA Şampiyonlar Ligi ne zaman başlamıştır?
1. 1948
2. 1953
3. 1955
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Gotik, Barok, Roma
mimarisi, Rönesans ve neoklasisizm Avrupa da görülen
sitillerden bazılarıdır. Fakat Memlük mimarisi Avrupa da hiç
görülmemiştir.
goo.gl/t1NdCa

Kişi başına bira tüketimi hangi ülkede en
fazladır ?
1. Almanya
2. Çek Cumhuriyeti
3. Arnavutluk
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Josef Bican- Kariyerinde en
fazla gol atma rekorunun sahibidir, 40’lı yaşlarında kariyerini
sonlandırmıştır, 800’ün üzerinde gole sahiptir. 518 lig vuruşuyla
(18’i Avusturya da, 500’ü Çekoslovakya da) Avrupanın en iyileri
arasında, hatta büyük Ferenc Puskás’in 517 sayısını bile aşan
en üretken oyuncudur.
goo.gl/PhJEe3

Avrupa futbol tarihinde en fazla gol atmış
futbolcu kimdir?
1. Romario
2. Ronaldo
3. Josef Bican
Doğru cevap ikinci seçenektir. 24 Mayıs 1956'da Avrupa, ilk
Eurovision Şarkı Yarışmasını gördü.
goo.gl/vPU17a

Eurovision şarkı yarışması ne zaman başlamıştır?
1. 1947
2. 1956
3. 1964
Doğru cevap üçüncü seçenektir. Letonya, Litvanya,
Lüksemburg ve Liechtenstein
goo.gl/VUD55N

Adının ilk harfi “L” ile başlayan kaç tane
Avrupa ülkesi vardır?
1. 2
2. 3
3. 4

1. Gotik
2. Barok
3. Memlük
Aşağıdaki sitillerden hangisi Avrupa
mimarisinde görülmemiştir?

Doğru cevap ikinci seçenektir. Rus fizikçi ve müzmün muhalif
Andrei Dmitrievich Sakharov (1921-1989), 1975 yılında Nobel
Ödülünü kazanmıştır.
goo.gl/ofcwa2

1. Fizik
2. Barış
3. Edebiyat
Sovyet hidrojen bombasının babası Andrei
Sakharov hangi alanda Nobel Ödülü
kazanmıştır?
Doğru cevap ilk seçenektir.Fransız olan Auguste ve Louis
Lumière kardeşler kameranın atası sinematografiyi icat etmişler
ve 1895 yılında ilk filmlerini yapmışlardır.
goo.gl/8JAxtc

Tarihteki ilk film yapımcısı kimdir?
1. The Lumière’s kardeşler
2. The Awards’ kardeşler
3. The Oscars’ kardeşler
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Avrupa Birliğinin 12 üyesi tütün
yetiştirmektedir (İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya,
Polonya, Belçika, Almanya, Fransa, Macaristan, Portekiz,
Romanya ve Hırvatistan). İtalya, Bulgaristan, Yunanistan,
İspanya ve Polonya bu üretimin % 85 ini gerçekleştirmektedir.
goo.gl/JFvCmy

The correct answer is the first one. Bu yemek; patlıcan, peynir
ve et sosundan yapılır ve beşamel sos ile kaplanır. Bu yemeği
yapmak için başka yollar da bulabilirsiniz; sadece patateslerle,
patatesleri patlıcan veya kabak ile karıştırarak yapılabilir..
goo.gl/UHiA5T

En meşhur yunan yemeği hangisidir?
1. Moussaka
2. Lasagna
3. Melopitta
Doğru cevap ilk seçenektir.Guglielmo Marconi radyoyu 19 yy
sonunda bulmuştur. 1909 yılında Nobel ödülünü kazanmıştır.
goo.gl/Zggu9L

1. Guglielmo Marconi
2. Pierre Curie
3. Albert Einstein
Hangi Nobel Ödüllü fizikçi radyoyu bulmuştur?
Doğru cevap ilk seçenektir.Yunanistan ve Bulgaristan, Türkiye
ile birlikte vücut yoğurduyla ünlüdür. Türkiye ve Yunanistan ile
Bulgaristan, yoğurtlarından dolayı meşhurdur.
goo.gl/VD0wg9

1.
2.
3.

3
7
12

Avrupa Birliği halka açık alanlarda sigara içmeyi
yasaklamıştır. Tütün çoğunlukla Amerika ve Afrika
da üretilmektedir fakat Avrupa Birliği tütün
üretiminin % 3 ünü gerçekleştirmektedir. Kaç tane
Avrupa ülkesi tütün yetiştirmektedir?
Doğru cevap üçüncü seçenektir.“Fika” kahve arası
demektir. “Sverige” ise İsveç dilinde İsveç anlamına gelir.
“Lagom” az ile çok arasında, yeterli anlamındadır. goo.gl/
yaUrbU

1. Yunanistan ve Bulgaristan
2. Litvanya ve Polonya
3. Hırvatistan ve Slovenya
Hangi ülkeler yoğurdu ile meşhurdur?
Doğru cevap ilkidir. Hygge Danimarka kültürünün kalbindedir
ve samimiyet olarak tercüme edilebilir.
Sıcak bir atmosfer ve hayattaki iyi şeylerin tadını iyi insanlarla
birlikte çıkarmak hakkında konuşulurdu. Overskud enerji
eksikliği veya aşırılığı anlamına gelir. Overmorgonen yarından
sonraki gün anlamına gelir.
goo.gl/uPSi2V

Aşağıdakilerden hangisini İngilizce’ye
tercümenin zar zor mümkün ancak Danimarka
kültürünü anlamak açısından çok önemlidir?
1. Hygge
2. Overskud
3. Overmorgonen

Kahve arası İsveç kültürünün en önemli
bileşenlerinden biridir. Kahve arası
İsveççede ne demektir?
1. Sverige
2. Lagom
3. Fika

Macaristandaki en meşhur müzik festivali
hangisidir?
1. Sziget Festival
2. Ozora Festival
3. Fusion Festival

Doğru cevap ilk seçenektir.Sziget Festivali avrupanın en temel
festivali seçilmiştir. Ağustosun başında Budapeşte'de
düzenlenir
goo.gl/BE5etO

Doğru cevap ikinci seçenektir.Almanya. Dünyada gıdaya
yönelik bu eski kanun 23 Nisan 1516 yılında Dük IV. William
onaylanmıştır. Birada sadece şerbetçiotu, malt ve maya
kullanılması öngörür.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi her yıl en çok
yabancı Erasmus öğrencisine ev sahipliği
yapan ülkedir?
1.
Norveç
2.
Yunanistan
3.
Çek Cumhuriyeti

Doğru cevap üçünü seçenektir. Çek Cumhuriyeti,
Norveç'ten yaklaşık 1/3 ve Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı
sayının yaklaşık iki katı öğrenci aldı. (Rapor 2017'de
yayınlandı, veriler 2015)
goo.gl/Xhi50I

Erasmus kapsmında yurtdışına en fazla
öğrenci gönderen ülke hangisidir?
1. İspanya
2. Almanya
3. Danimarka

Doğru cevap ilk seçenektir. İspanya öğrenci gönderiminde
Fransa ve Almanya nın hemen önünde birinci sırada yer
alır.
goo.gl/L1cXpz

Trol hangi folklor (popüler kültür) den
gelmektedir?
1. Akdeniz kültürü
2. İskandinav kültürü
3. Orta Avrupa kültürü

Doğru cevap ilk seçenektir. 1956 yılından beri ödül verilen bu
dalla rekor İtalya’ya aittir.
goo.gl/yLbync

Hangi şehirde “Küçük Deniz Kızı”
heykeline rastlarsınız?
1. Marsilya, Fransa
2. Napoli, İtalya
3. Kopenhag, Danimarka

Doğru cevap ikinci seçenektir.İskandinav kültüründe Trol,
insanlardan uzak orman ve kayalıklarda yaşamaktadır.
goo.gl/WpPw3G

Oscar Akademi Ödüllerinde “En İyi
Yabancı Dilde Film” dalında en fazla ödül
kazanan Avrupa ülkesi hangisidir?
1. İtalya
2. Fransa
3. Almanya

Manneken Pis (işeyen küçük oğlan)’i Brüksel de
görebilirsiniz. Heykel hakkında çeşitli rivayetler
vardır. Hangisi bunlardan biri olamaz?
1.
2.
3.

Oğlunu kaybeden baba, çocuğunu birkaç gün sonra
Brükselde yolda işerken bulur.
Savaş zamanı yanmakta olan bir odunun üzerine
işeyen çocuk tüm şehrin yanmasına engel olmuştur.
Orta Çağlarda 10 yaşına kadar çocukların sokaklara
işemesine izin verilirdi.

Doğru cevap üçüncü seçenektir.. Bronz Heykel, Brükselin asi
ruhunu yansıtmaktadır.
goo.gl/8MN7su

Hangisinde bira hakkında “Saflık Kanunu”
vardır?
1. Danimarka
2. Almanya
3. Çek Cumhuriyeti

Doğru cevap üçüncü seçenektir. “Küçük deniz kızı” peri
masalı Danimarkalı Hans Christian Andersan tarafından
yazılmıştır. Heykel turistlerin uğrak yerlerinden birisidir.
goo.gl/TKolgp

Doğru cevap üçüncü seçenektir. ThLizbonda sabah 8 iken Atina
da sabah 10 dur. Avrupa Birliğinde 3 farklı zaman dilimi vardır.
İrlanda, Birleşik Krallık ve Portekiz Greenwich zaman diliminde,
Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Letonya,
Litvanya ve Romanya 2 saat ileri olan Doğu Avrupa zaman
dilimini, diğer üyeler ise arada yer alan Merkezi Avrupa saat
dilimini kullanmaktadır.
goo.gl/RpWPKm; goo.gl/gZziu5

Saat Lizbon (Portekiz) de sabah 8 iken, Atina
(Yunanistan) da kaçtır?
1.
Sabah 8
2.
Sabah 9
3.
Sabah10
Doğru cevap ikinci seçenektir.Bir çeşit cadı olan ve tahta
bir süpürgeye binen La Befana. Eğer çocuklar uslu durursa
onlara şeker ve hediyeler getirir.
goo.gl/iJFV7n

İtalyan halk kültürüne göre Epifani
Bayramında çocuklara kim hediye getirir?
1. Pinocchio
2. The Befana
3. Santa Claus
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Haziranın 24 ünde kutlanan
Aziz John Günü, astronomide yaz gün dönümüne denk gelir.
Genellikle kuzey ülkelerinde kutlanır. Eski çağlara
dayanmaktadır.
goo.gl/DCZ88Y

Hangi tatil yaın kutlanmaktadır ve şenlik
ateşleri ile meşhurdur?
1. Aziz Patrik Günü
2. Aziz Nicholas Günü
3. Aziz John Günü
Doğru cevap ilk seçenektir.Londra, Paris ve Milano ile birlikte
New York “Büyük 4” ü oluşturmaktadır
goo.gl/oFq5xC

Doğru cevap ilk seçenektir.Yılanlar kendisine saldırdığı için
bütün yılanları İrlandadan çıkardı ve onları denize kadar
kovaladı. Kendisi İrlandanın koruyucu Azizidir. Aziz Patrick
günü İralandanın ve İrlanda kültürünün bir parçasıdır. Bütün
dünyada 17 martta kutlanır.
goo.gl/EoY7kp

1. Bütün yılanları İrlanda'dan çıkardı ve onları
denize kadar kovaladı.
2. 35 yaşında İrlandadaki bütün biraları içti.
3. İrlanda'yı ilk keşfeden kişidir.
Efsaneye göre Aziz Patrick ne yapmıştır?
Doğru cevap ilk seçenektir.Özellikle Belçika, Hollanda,
Lüksemburg ve Almanyada önemli olan bir bayram olan Aziz
Nicholas Günü, Aralığın 6 sında kutlanmaktadır.
goo.gl/FNcNWC

1. Aziz Nicholas Günü
2. Sevgililer Günü
3. Aziz Melek Günü
Bazı Avrupa ülkelerinde çocuklar Noelde
hediye kabul etmezler, fakat hangisinde
alırlar?
Doğru cevap ilk seçenektir.Hırvatistan. 17. yy Hırvat
askerlerine dayanmaktadır.
goo.gl/wq7FEc

Bugün erkek giyiminin bir parçası olan kravatın
kökeni hangi ülkeden gelmektedir?
1. Hırvatistan
2. Bulgaristan
3. Estonya
Doğru cevap ilk seçenektir.. Kopenhag, Amsterdam
(Hollanda) ile birlikte dünyanın en meşhur bisiklet dostu
şehirleridir.
goo.gl/O6D48Z

Bisiklet geleneksel bir ulaşım aracıdır. Hangi
bisiklet dostu en meşhur şehirdir?
1. Kopenhag, Danimarka
2. Lefkoşa, Kıbrıs
3. Porto, Portekiz

1. Londra, Paris ve Milano
2. Brüksel, Roma ve Stockholm
3. Zagreb, Berlin ve Barcelona
Avrupa'nın moda dünyasında önemli bir rolü
vardır. New York ile birlikte dünyanın en ünlü
moda şehri kabul edilen 3 şehir hangileridir?

Doğru cevap üçüncü seçenektir.Chauvet mağarası 30-33 bin
yıllık iken El Castillo mağarındaki resimler 40 bin yıllıktır.
Postojna mağarasında ise resim yoktur.
goo.gl/SBR6rU

1. Postojna, Slovenya
2. Chauvet, Fransa
3. El Castillo, İspanya
Hangi mağarada Avrupa’nın en eski resimleri
bulunmuştur?
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Ljubljana’nın sembolu
ejderhadır. Cesaret ve gücü temsil eder. Şehirdeki en
meşhur yerlerden biri Ejderha Köprüsüdür.
goo.gl/nCXpl6

1. Kahverengi Sloven ayı
2. Sincap
3. Ejderha
Ljubljana (Slovenya)’nın sembolu nedir?
Doğru cevap ikinci seçenektir.Baltık ülkelerinde hem kadın hem
erkekler arasında basketbol çok popülerdir. Bu 3 ülkede Avrupa
Şampiyonasına katılmaktadır.
goo.gl/CfEAxd

1. Buz hokeyi
2. Basketbol
3. Güreş
Hangi spor dalı Litvanya, Letonya ve
Estonyanın ortak milli sporu olarak kabul
edilir?
Doğru cevap ikinci seçenektir.Vlad Dracula, Romanya da
yaşadığına inanılan düşsel bir karakterdir
goo.gl/RLD31z

Doğru cevap ikinci seçenektir.Rajika veya rakı çeşitli
meyvelerden yapılır ve % 40 ı alkoldur. Balkanlarda
meşhurdur. Uzo, Yunanistan dan Vodaka ise Rus/Polonya/
Ukrayna kültüründen gelir
goo.gl/91gBdQ

Hangisi Balkanlarda meşhur olan güçlü bir içkidir?
1. Uzo
2. Rajika
3. Vodka
The correct answer is the first onePolka Çek Cumhuriyetinden
gelmedir. Orta Avrupa kültürüne ait bu dans göçmenlerle
birlikte Amerika ve Avrupa’ya yayılmıştır. Nijemo kolo ise
Hırvat dansıdır.
goo.gl/yvVvLF

Hangi dans Çek Cumhuriyetine aittir?
1. Polka
2. Sirtaki
3. Nijemo Kolo
Doğru cevap ilk seçenektir.Bulgaristan kiril alfabesi kullanan
tek üyedir. Yunanistan ve Kıbrıs, yunan alfabesi
kullanmaktadır. Diğer tüm üyeler latin lafabesini kullanırlar.
goo.gl/ZY5KtB

Kiril alfabesi kullanan tek Avrupa Birliği üyesi
hangisidir?
1. Bulgaristan
2. Litvanya
3. Yunanistan
Doğru cevap ikinci seçenektir.Cadılar bayramı geleneği İrlanda
ve Birleşik Krallık dan gelmektedir. Daha açık olarak eski bir
kelt festivaline dayanmaktadır. Göçmenlerle birlikte ABD de
yaygınlaşmıştır.
goo.gl/ryyJDQ

Cadılar bayramı kostümleri, korkutmaları ve
şekerleri ile populer bir kutlamadır. Fakat bu
kültür nereden gelmektedir?
1. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya
2. İrlanda ve Birleşik Krallık
3. Romanya ve Bulgaristan

Hangi meşhur vampirin Romanya da
yaşadığına inanılır?
1. Edward Cullen
2. Kont Dracula
3. Lestat de Lioncourt

Doğru cevap ikinci seçenektir.Avrupa Birliğinin resmi dilleri
arasında sadece Macarca, Fince ve Estonya dili, ural dil
ailesine bağlıdır. Slovak dili ve Romence hint-avrupa dil
ailesinin üyesidir.
goo.gl/ubFBJ2

Hangisi Macarcanında dahil olduğu Ural dil ailesi
içerisinde yer alır?
1. Slovakça
2. Fince
3. Romence
Doğru cevap ikinci seçenektirSanılanın aksine
Finlandiyalılar İtalyanlardan daha çok kahve içer. Kuzey
avrupa ülkelerinde yaşayanlar dünyanın en çok kahve
içenleridir.
goo.gl/ekZ9FB

Hangisi daha fazla kahve tüketir?
1. İtalyanlar
2. Finlandiyalılar
3. Kıbrıslılar
Doğru cevap ilk seçenektir.Snus, İsveç haricindeki Avrupa
Birliği ülkelerinde yasaktır. Üst dudak ile diş arasında bir
müddet bekletilir. Hayvanlar üzerinde test edilen güzellik
ürünleri tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yasak iken, bazı
genetiğiyle oynanmış pamuk serbesttir.
goo.gl/FwsmmF

Doğru cevap ikinci seçenektir. Fransız kasabası Grasse,
dünya parfüm başkentidir. Şehir fransız lüks sanayinde önemli
bir role sahiptir. Şehir kuzey Fransa da yer alır.
goo.gl/d4gKnN

Dünya parfüm başkenti neredisir?
1. Cologne, Almanya
2. Grasse, Fransa
3. Granada, İspanya
Doğru cevap üçüncü seçenektir.Budapeşte, termal banyoları ile
meşhurdur. Macaristanın zengin termal su kaynakları vardır.
Termal banyolar Roman İmparatorluğunun ve Osmanlı
İmparatorluğunun önemli özelliklerindendir.
goo.gl/FNOEQB

Termal banyoları ile ünlü şehir hangisidir?
1. Bratislava, Slovakya
2. Prag, Çek Cumhuriyeti
3. Budapeşte, Macaristan
Doğru cevap üçüncü seçenektir.John Paul II, Karol Józef
Wojtyła (Wadowice, Poland) da doğmuştur. John XXIII Bergamo
(Northern Italya) ve John Pau I ise Venedik de doğmuştur.
goo.gl/JkemEh

Hangisi İtalya doğumlu olmayan ve 20.
Yüzyılın ilk papasıdır?
1. John XXIII
2. John Paul I
3. John Paul II

1. Snus- Küçük paket içinde toz tütün
2. Hayvanlar üzerinde test edilen güzellik
ürünleri
3. Genetiği ile oynanmış pamuk
İsveç haricindeki diğer Avrupa Birliği
ülkelerinde hangisi illegal ve yasak
ürünlerdir?
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orijinal ülkesinin
haritasını çizin
(komşu ülkelerini de
yazabilirsiniz)

UEFA
Şampiyonlar
Ligi'nin
sembolünü
çiziniz

Popüler bir
Avrupa dansını
seç ve dans et.

"Vatandaşlık"
kelimesini
taklit edin

Avrupa mimarisine
örnek 3 gezilecek
mimari örneği çizin

"Dünya
vatandaşı"
kelimesini
taklit edin

İnsan haklarının
sembolünü çizin

"Mülteci"
kelimesini
taklit edin

"Sığınmacı"
kelimesini
taklit edin

"Avrupa Birliği"
kelimesini taklit
edin

"Entegrasyon"
kelimesini
taklit edin

"Kültürlerarası
" kelimesini
taklit edin

"Asimilasyon"
kelimesini
taklit edin

"Çok kültürlü"
kelimesini
taklit edin

"Topluluk"
sözcüğünü
taklit edin

"Demokrasi"
kelimesini
taklit edin

"Ayrıcalık"
kelimesini
taklit edin

Birleşik
Krallık'ın
resmi çizin

Şiddet
kelimesini
taklit edin

Kraliçe
Victoria'nın
resmini çizin

Mahatma
Gandhi'nin
resmini çizin

"Savaş" kelimesini
taklit edin

Bir AB ülkesinden
bir milli marşı
söyleyin
(kendi ülkenizin
değil)

"Onur" kelimesini
çizin

"Otorite"
kelimesini çizin

Thomas Edison'un
ve icadının resmini
çizin

"Saygı"
kelimesini çizin.

"Vatandaşlık
görevi"
kelimesini çizin

"Ahlak"
kelimesini çizin

"Özgürlük"kelime
sini çizin

Recep Tayyip
Erdoğan'ı çizin

