
  

 

  

  

GENEL BÖLÜM ÇALIŞMA  

  

 
 

 
1. Danimarka ismi ilk defa ne zaman kullanıldı?   

 
a. 890 yılında Norwegian Ottar tarafından Eski Sakson günlüklerinde kullanıldı. 
b. 990 yılında Norwegian Ottar tarafından Eski Sakson günlüklerinde kullanıldı. 
c. 690 yılında Norwegian Ottar tarafından Eski Sakson günlüklerinde kullanıldı. 

  

2. Jelling’de ki büyük taşın üzerindeki cümleleri kim yazdı?  
a. Harald Blåtand.  
b. Gorm the old One.  
c. King Arthur  

  
  

3. Aşağıdaki bölgelerden hangileri birleşirse Danimarka Krallığı oluşur?  
a. Denmark, Faroe Islands and Greenland.  
b. Denmark, Slesvig and Greenland.  
c. Denmark, Faroe Islands and Jutland.  

  

  

4. Danimarkada oy kullanma zorunlu değildir. Buna rağmen 2017 yerel ve 
genel seçimlerinde seçmenlerin katılım oranı nedir? 

a. 85,5 %  

b. 95 %  

c. 75 %  

 



5. Danimarka ne zaman demokratik bir ülke oldu?

a. 1849

b. 1918

c. 1665

6. Tüm sakinlerin dinlendiğinden emin olmak için, Danimarka partilerinin
parlementoya girmeleri ve sandalyelere sahip olmaları için çok düşük bir limiti 
vardır.Ancak seçimden sonra parlementoya girme barajı nedir?  

a. 2 %

b. 5 %

c. 7 %

7. Danimarka’yı kim yönetir?
a. Kraliçe
b. Başbakan
c. Başkan

8. Danimarka Krallığı’nın nüfusu kaçtır? 

A  B  C  
5.8 milyon insan 
Danimarka’da yaşamakta 
66.000 insan Grönland’da 
yaşamakta 
49.200 insan Faroe 
Adalarında yaşamakta 

3.8 milyon insan 
Danimarka’da yaşamakta 
66.000 insan Grönland’da 
yaşamakta 
49.200 insan Faroe 
Adalarında yaşamakta 

78 milyon insan 
Danimarka’da yaşamakta 
66.000 insan Grönland’da 
yaşamakta 
49.200 insan Faroe 
Adalarında yaşamakta 

Yaklaşık 6 milyon  Yaklaşık 4 milyon Yaklaşık 8 milyon  

9. Danimarkalılar hangi dine inanırlar?



a. Danimarka,bir Lutheran protestan Evanjelist cemaatidir
b. Katoliklerdir
c. İskandinav Hristiyanlığı

10. Danimarka’da ki en büyük ikinci din topluluğu hangisidir?
a. Ateizm
b. Katolikler
c. İslam

11. Danimarka, maaş ve gelir konusunda en yüksek eşitlik seviyesine sahip
ülkelerden biri.2015 yılında son sıralamasında OECD’ye göre geliri olan kişilerin
sayısı geldiğinde orta gelirlilerin %50’sinden daha az olan ülke Danimarka’da %
kaçtır?

d. 1
e. 5
f. 10

12. Hemişereler nüfusun % kaçından daha fazla kazanır?
g. Nüfusun %60’ından
h. Nüfusun %70’inden
i. Nüfusun %50’sinden

13. Danimarka’da kaç belediye vardır?
j. 98
k. 120
l. 272

14. Danimarka’da kaç bölge vardır?
m. 2
n. 5
o. 10



15. 1.1.1967 veya sonrasında doğduysanız, şu an da hangi yaşta emekli
olursunuz?

p. 69
q. 65
r. 60

16. Aşağıdaki şirketlerden hangileri Danimarkalıdır?
s. Lego
t. Novo Nordisk
u. Mærks
v. Simens
w. Nokia

17. Aşağıdakilerden hangisi Danimarkalı mimar Jørn Utzon’un eseridir?

x. Sidney opera evi
y. Eyfel Kulesi
z. Burj Khalifa, Dubai

18. Danimarka, vergi oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olmasına rağmen,
18 yaşından büyük tüm kişilerin vergi ödemeden önce biraz para kazanmasına
izin verilmektedir.Vergi verilmeden önce ne kazanman gerekir?

a. Vergi ödemeye başlamadan önce yaklaşık 3.485 euro yada 26.000 d.kr
kazanmalısınız

b. Vergi ödemeye başlamadan önce yaklaşık 6.166 euro yada 46.000 d.kr
kazanmalısınız



  

 

c. Vergi ödemeye başlamadan önce yaklaşık 8.847 euro yada 66.000 d.kr 
kazanmalısınız  
  
  

 

  
    19. Danimarka’da kaç farklı aile formu kayıtlıdır?  

 a.  37  
b. 17  
c. 27   

  
  

20. Danimarka’da ki insanların elektronik olmadan yaşabilcekleri doğru mu?  
d. Evet 
e. Hayır 
f. Duruma göre değişir 

  
  
  

21. Danimarka’nın ulusal sporu nedir?  
a. Futbol 
b. Hentbol  
c. Bedminton   

  

  


