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1. A doğrudur. sich kümmern um A … ilgilenmek, 
bakmak.

2. C doğrudur. damit … olsun diye

 Bu hasta tekrar sağlıklı olsun diye, 
olması için.

3. D doğrudur. deren … Relativpronomen

 Menschen, Tiere, Pflanzen, deren 
Organe nicht mehr richtig funktionieren.

4. B doğrudur. erkennen … tanımak, seçmek, anlamak

 Wie man Krankheiten erkennt und 
behandelt.

 Hastalıkların nasıl tanındığı, anlaşıldığı 
ve tedavi edildiği.

5. E doğrudur. welche … hangi 

 Welche Medizin der Patient bekommen 
soll.

 Hastanın, hangi ilacı alması gerektiği 
…

6. E doğrudur. bei D … yanında, nezdinde

 Die Krankheit, bei der die Haut zerstört 
wird.

 Derinin tahrip edildiği hastalık.

7. C doğrudur. jedoch … bununla birlikte, fakat

 Jedoch andere Methoden anwendet.

 Ama başka yöntemler kullanır.

8. C doğrudur. um … zu: -mek için

 Um ein Bild vom Knochen zu machen.

 Kemiklerin resmini (röntgen) çekmek 
için.

9. D doğrudur. Er führt eine Operation aus / ameliyat 
yapıyor

10. E doğrudur. Sie haben Anspruch auf eine 
Untersuchung

 Onların, muayene hakkı var.
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11. B doğrudur. in Kraft treten … yürürlüğe girmek

12. A doğrudur. durch Phosphatgruppen verbunden sind

 Fosfat gruplarıyla bağlıdırlar.

13. C doğrudur. teilweise … kısmen

14. D doğrudur. anhand der Bilder … resimler yardımı 
ile.

15. E doğrudur. Teile, aus denen das Skelett besteht.

 Kendilerinden, iskeletin müteşekkil 
olduğu kısımlar.

16. B doğrudur. Gelenke verformen … mafsallarda şekil 
değiştirdiği.

17. E doğrudur. Seiner Überzeugung nach … kanaatine 
göre.

18. E doğrudur. Luft aufnehmen … nefes almak.

19. C doğrudur. ein Organ, mit dem sei denken … , ki 
onunla düşündükleri bir organ.

20. D doğrudur. auf Grund von Beobachtung an 
Patienten.

 Hastalıklarda, ki gözlemlere dayalı 
olarak.

21. E doğrudur. ein Bild von Rindfeldern … beynin 
kıvrımlarının resmi.

22. B doğrudur. den weißen Flecken kann man nicht 
bestimmte Funktionen zuordnen.

 Beyaz lekelere, belirli işlevler 
eşleştirilemiyor, onlardan sayılmıyor.

23. A doğrudur. dass zu bestimmten Fähigkeiten führt 
… belirli yeteneklere götüren …

24. D doğrudur. vücudunun yaralı kısmına sarmak 
istediği steril bezi …
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25. D doğrudur. tropik bir hastalık olan, sivrisinekle 
taşınan ve yüksek ateşe neden olan 
sıtmaya karşı …

26. C doğrudur. bunun için o, değişik, farklı usullerde 
DNA’nın temel bileşimini araştırdı.

27. E doğrudur. Kanama nedeniyle kalbin artık doğru 
çalışmadığı, kalp krizi.

28. A doğrudur. yüksek kan basıncı olunca, dikkatli 
yaşamalı 

29. B doğrudur. hastanın, hastanede kalmasının 
gerekmediği biçimde, ayakta tedavi.

30. D doğrudur. Bu nedenle, meslekte öğrendikleri 
belli şeyler hakkında konuşmamakla 
yükümlüdürler.

31. A doğrudur. Yüksek bir sağlık düzeyini güvenceye 
almak, artık görevlerine aittir, 
görevlerindendir.

32. B doğrudur. İlgililer, sözcüklerle pençeleşiyor, telefon 
ve bankamatik artık kullanamıyorlar.

33. C doğrudur. Onun ortaya çıkışıyla ve tam olarak 
onun tedavi gereçleriyle, hoş olmayan 
duygular bağlantılı.

34. A doğrudur. hala mafsallarda, kaslarda ve kas 
bağrılarında ağru duyulan hastalığı 
çekiyor.

35. D doğrudur. kalkan bezi, tiroidi büyüdü, boynunda 
şişmir bir kısım var.

36. E doğrudur. vom 35. Lebensjahr an … 35. yaşından 
itibaren sich einem Gesundheits-check-
up unterziehen lassen.Sağlık taraması 
yaptırtmak, check up.

37. C doğrudur. man bezahlt jeden Monat eine 
bestimmte Summe.Kosten entstehen 
bei einer Krankheit.Masraflar, hastalıkta 
ortaya çıkıyor.
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38. A doğrudur. Sie arbeitet in der Notaufnahme … 
acil serviste çalışıyor. Die Patienten, 
die einen Unfall hatten, werden in der 
Abteilung behandelt. Kaza geçiren 
hastalar bölümde tedavi ediliyor.

39. B doğrudur. Nach der Feststellung des Arztes … 
Doktorun saptamasından sonra.

40. B doğrudur. Das Gesetz regelt die 
Arzneimittelherstellung. Yasa, ilaç 
üretimini düzenler. Risiken werden 
nach der Zulassung beobachtet 
Riskler, izinden sonra gözlemlenir. Es 
handelt sich um eine Leberentzündung 
… Karaciğer yağlanması söz konusu.

41. A doğrudur. im Auftrag des Ministeriums … bakanlık 
görevi altında, görev vermesiyle zur 
Verfügung stellen … emre amade 
sunmak, kullanıma sunmak.

42. C doğrudur. Doktor, kendi eşine, Hipokratin ne 
dediğini söyledi: „Beslenmenizi, sizin 
ilacınız oldurun“, cümlesi, bir bayanın 
ağrıları, doktorun tedavisi ilacı, kadının 
kocası ile et konusunda görüşmesini 
konu alan metinle pek örtüşmüyor.

43. E doğrudur. Tıp, psikoloji, sosyoloji bilimlerinin 
tanımı, dengede kalması, insanların 
dayanıklı, olabildiğince az inanan ve 
geleceğe olumlu bakmayı neren metine, 
„Doktorun görüşüne göre, tıp alanında 
çalışmada güzel olan şey, doktorun 
aldığı minnettir“, tam örtüşmüyor.

44. A doğrudur. Psikolojik yüklenmelerin, kalp, 
metabolizma, gerilimlerin yaşandığı 
mesleklerin, akciğer,bağırsak vs. 
Kansere neden olduğu gibi, …
konulardan söz eden metine, 
„PsikoterapistG.E., ruhsal ve bedensel 
yüklenmiş travmatik olaya dikkatli 
yaklaşıyor“, tam uymuyor.
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45. A doğrudur. „Eczacılıkla ilgili şirketlerden, eczacılıkla 
ilgili toptancılardan ve eczanecilerden 
oluşan dağıtımı, pazarlama sistemi, 
geniş kapsamlı olarak, çin halkının 
ihtiyacını karşılamayı güvenceye 
alıyor“, ifadesi, dolandırma, aldatmaya 
karşı ilaç kullanım izni yasası 
uygulaması, tutarlar, ölçüler denetimi 
için, yasaları konu alan metinle tam 
uyuşmuyor.

46. B doğrudur. „Araştırmacı, hafıza, yönlenme 
ve duygular için yetkin olan beyin 
kıvrımının, yabancı dil öğrenme için 
en önemli nokta olduğunu saptadı“, 
ifadesi, yaşlı insanlarda genellikle 
görülen Alzheimer’i anlatan metinle tam 
örtüşmüyor.

47. C doğrudur. daha 60’lı yıllarda, kimyasal maddeler, 
uygulanmayan yiyecek maddeleri 
satan "Reformhäuser"  ortaya çıkıyor.

48. E doğrudur. bazılarının yazılması zorunlu, onlar 
yalnızca doktor reçetesinin ibrazı ile 
alınır.

49. D doğrudur. „Anatomi ile uğraşanların gözüne, 
değişik hayvan türlerinin zekasının, 
onların beyinlerinin karakteristiği ile 
bağlantılı olması gerektiği çarpıyor“, 
metnin anlam bütünlüğü ile örtüşüyor.

50. A doğrudur. sağlık politikacıları, daha fazla 
ekonomik, daha fazla etkililik, denetim 
ve hesaplılık talep ediyor.

51. B doğrudur. Birçoğu, ikinci ya da üçüncü oruçla 
tedavi sırasında tümden sağlıklıydı ve 
hatta tekrar çalışabildiler.

52. A doğrudur. „Sizi doğru anladıysam, oymanız 
gerektiğini kastediyorsunuz“.

53. C doğrudur. „Sanırım tam anlamadım. Bir soru 
yöneltebilirmiyim?“
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54. A doğrudur. „Çok kez açık ağzımdan, güçlü ve 
gürültülü hava çıkartıyorum“ (yani 
öksürüyorum)

55. D doğrudur. „Sanırım anlamadım. Bir kez daha 
bunu tekrarlar mıydınız?“

56. B doğrudur. „Uzun açıklamanız için size teşekkür 
ederim“.

57. D doğrudur. Doktorluk mesleğinin, düşlerdeki 
meslek ya da çok yorucu bir iş olduğu 
metinde söz konusu.

58. E doğrudur. Alman yurttaşlar arasında bir anket bu 
sonucu verdi. Saygınlıkta dördüncü 
sırada, doktorun olduğu sonucunu verdi

59. A doğrudur. Masanların, ilgili kişinin yardımı için 
duygularını ve takdir sözlerini ifade 
etmesinin de, güzel tarafı olduğu 
görüşünde.

60. C doğrudur. doktorluk mesleği, giderek özel çekiciliği 
olmayan meslek haline geliyor.

61. A doğrudur. Adam, yük aracı ile ekibe, ihtiyaclarını 
temin edecek yiyecek, içecek ve 
materyal getiriyor. „Nachschub“ ikmal 
anlamındadır.

62. C doğrudur. Ekip sürekli iş görmek için, kullandıkları 
ve bu amaçla imal edilmiş olan eşyaları 
kontrol ediyor.

63. B doğrudur. 2900 elemanı, bu yere getiriyorlar.

64. A doğrudur. Klinikte, birlikte çalışan elemanlar, etkin 
ve anlamlı çalışmayı öğrensin diye.

65. D doğrudur. dahiliyeci, ultrasongrafiye el atıyor ve 
eliyle sıkıca tutuyor

66. E doğrudur. Zeminin bir üst katında Tempka, 
hastaların düzenli ziyaretine başlıyor.
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67. A doğrudur. çünku bu önlem, maddi veya ideal yarar 
veya kazanç getiriyor.

68. C doğrudur. ilgili bölümün gelirleri, giderlerden az 
olması durumunda, işyeri, çalışma 
pozisyonu düşer, gider, kalkar.

69. D doğrudur. fırsat buldukça, torunlarıyla ilgilenen 
büyük anababaların, torunlarla 
ilgilenmeyenlerden daha uzun yaşadığı 
sonucu çıktı.

70. D doğrudur. fırsat buldukça toruna bakmanın, 
oldukça yaşlı insanların ortalama 
ömürlerine olumlu etkileri olup olmadığı 
konusunda, bilgi edinmek istiyorlar.

71. B doğrudur. toplumsal angaje olmayan insanlar, 
araştırmacılarla görüştükten 3 yıl sonra 
yaşamlarını sonlandırırken

72. E doğrudur. oldukça yaşlı insanlar, sosyal tür ve 
biçimde, toplumda birlikte yaşarlarsa, 
etkisi uygun ve iyi olur.

73. A doğrudur. günün tümden karanlık zamanında, 
ağızlarına daha birşeyler almak, 
çiğnemek ve yutmak için …

74. C doğrudur. okula gidenlerin, hemen hemen üç‘te 
bir’i, migrenden çekiyor.

75. E doğrudur. onun bağırsağı, buğdaydaki gluten’i 
kaldırmadığı için, 

76. D doğrudur. kızının glutensiz ekmek yemesi 
dururmunda daha iyi olduğu..

77. A doğrudur. ancak onlarca yıl sonra takdir edildi ve 
uygun ölçüde övüldü.

78. B doğrudur. öyle ki, doğduğu evi anımsayamıyor.
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79. C doğrudur. Alzheimer hastalığını çeken insanların, 
sayısı üç kez daha büyüdüğü … bilgisini 
verdi.

80. A doğrudur. giderek hafızanın kaybedildiği ve 
sonuçta insanın çaresiz olduğu bir 
hastalığın ani ve şiddetli olduğu 
başlangıcına sebep olur. (Alzheimer’in 
tanımı)


