
www.pelikanyayinevi.com.tr

Temel Almanca

YÖKDİL

SAĞLIK BİLGİLERİ - 2

1. B doğrudur. Tüberkülozun taşınması çoğu 
durumlarda bir damlacık enfeksiyonla 
olur. (sonuçlanır)

2. D doğrudur. Yutma çoğu kez, isteyerek reflexle akış 
için yönlendirilen bir olaydır.

3. E doğrudur. Avusturya'da eczane yasasına göre 
eczane açmak için ruhsat ancak 
ihtiyacın sınanması sonrası verilir.

4. A doğrudur. Sağlıklı bir eklem kıkırdak ve eklem 
sıvısı, membran ve eklem Kapsülünce 
etrafı sarılan bir synovial sıvıdan oluşur.

5. B doğrudur. Allergenler yerleşmiş (oturmuş) 
ve bağışıklık sistemi ile aktarılmış 
fazla duyarlılığa tekrarlanan ilişki 
ile varolabilen vücuda yabancı 
maddelerdir.

6. E doğrudur. Kemik kırılmasının kesin işareti ilgili 
kemiğin hareketliliği ve anormal 
durumu, kemiğin ovuluşu bunun gibi 
röntgen resminde kırığın görüntüsüdür.

7. A doğrudur. Önceleri insanlar, hastalıklardan 
korunma sorunu ile geniş anlamda 
karşı karşıya bulunuyorlardı.

8. C doğrudur. Omurgalı hayvanların gözleri aslında 
insanınkilere benzerler, ama önemli 
farklılık gösterirler.

9. D doğrudur. Alzheimer hastalığında, içinde yüksek 
Alzheimer riskli gen değişimlerinin 
dolaştığı kromozon parçaları saptandı.

10. B doğrudur. Kuşlarda Influenza virüsleriyle 
enfektionlarında hastalanabilirler ve 
gerçi Kuş gribi veya kanatlı vebası alan 
dili olarak Influenza diye adlandırılırlar.

11. E doğrudur. Mideye yemek borusundan kesişte bir 
kapama kası, midenin içeriğinin tekrar 
geri akmamasını sağlar.
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12. C doğrudur. İlk hamilelik ayları, bu zamanda beyin, 
kollar, bacaklar ve iç organlar yerleştiği 
için çocuğun gelişimi için kritiktirler.

13. A doğrudur. Düşük kan basınçlı insanların ve kalbi 
zayıf oldukça yaşlı kişilerin uyku aracı 
olarak doğal içecek kullanmalarına 
karşın, akşamları kahve alma çoğu 
insanlarda uykuyu desteklemez.

14. D doğrudur. Çene eklem değişiklikleri, çene 
mahalinde iltihaplanma veya deride 
çıban, mukozanın yattığı ağız açma 
zorluğu, çene tutukluğu diye adlandırılır.

15. E doğrudur. Oldukça büyük hacmi nedeniyle…

16. D doğrudur. Vücuttaki beslenme maddelerinin tabi 
oldukları en yüksek derecede karmaşık 
olaylar henüz tam araştırılmadı.

17. A doğrudur. Karbondioksit ve suyun salıverildiği 
sırada…

18. C doğrudur. Ağ tabakanın da sarsması nedeniyle…

19. B doğrudur. O doğaya uygun bir yaşam biçiminin 
koruyucu ve iyileştirici gücünü vurguladı.

20. D doğrudur. Eczacılıkla ilgili kimyanın kurucusu 
olarak geçmesi bu nedenle olan…

21. A doğrudur. Öğretisini doğa felsefesi ve alşimist 
tasarılar üzerine kurulur.

22. A doğrudur. Belirli kimyasal ve canlandırıcı güçlerin 
insan organizmasında etkin olduğuna 
inanıyordu.

23. C doğrudur. Orada çıkan hastalıklara karşı etkin 
olan şifalı bitkilerin her ülkede de 
yetiştiğine inanıyordu.

24. E doğrudur. Kulakları 85 ila 90 Desiber’e maruz kalan 
kişilerde duyma zorlukları ortaya çıkabilir.
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25. B doğrudur. Kafein, daha en az miktarda insanlarda ve 
hayvanlarda fizyolojik etki uyandıran bir 
alkolid, alkolid bir bitki içerik maddesidir.

26. D doğrudur. İnsanın, alet ve diğer şeyleri üretme ve 
onlardan yararlanma yeteneği, insan 
beyninin karmaşıklığı ve büyüklüğüne 
dayanır.

27. C doğrudur. Eski Çin’de Sezeryan dini nedenlerle 
yasaklanmıştı, öyle ki insan vücudunun 
işlevi ve yapısı konusunda yetersiz bilgi 
vardı.

28. E doğrudur. Hastalığa dayandırılabilen veya 
hastalığın ortaya çıkışını uygun hale 
getiren faktörlerden hastalık durumu 
kavramının ayırılması gerekir.

29. C doğrudur. Bazıları ağrıların olmamasını sağlık 
olarak algılar, oysa diğerleri hem 
bedensel hem ruhsal iyi durumda olunca 
ancak kendilerini sağlıklı hissederler.

30. A doğrudur. Yağ düşkünlüğü anormal yemek 
alışkanlıklarından çıktığından, uzmanlar 
beslenme tutumunun uygun değişiminin 
etkin karşı önlem olduğu görüşündeler.

31. B doğrudur. Ağrı kesicilerin alınmasında ortaya 
çıkan yan etkiler açısından…

32. E doğrudur. Antibiyotik etki biçiminin ancak 20. 
yüzyılda bilimsel araştırılmasına 
rağmen, organik bileşimlerin 
enfeksiyona karşı kullanılması ilkesi 
orta çağdan beri biliniyordu.

33. C doğrudur. Kalp kanı bütün vücuda dolaşacak 
kadar güçlü basınçla içeri ittiğinden, 
atar damarların büyük bir baskıya 
dayanabilmeleri gerekir.

34. A doğrudur. Tüm kasların temel yapısı Myofibrille, 
karmaşık yapıdaki proteinlerden oluşan, 
küçük liflerden oluşan bir oluşumdur.
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35. B doğrudur. Mikroorganizmalarla temasla 
hastalanma tehlikesi her zaman var….

36. E doğrudur. um – zu –mek için massnahmen 
ergreifen önlemler almak bu tümcede 
var.

37. D doğrudur. Um probleme vorzubeugen, die 
durch eine Beschneidung entstehen 
können… sünnetten kaynaklanan 
sorunları önlemek için … temel ifade bu 
cümlede.

38. B doğrudur. Başlangıçtaki “yürülükteki sosyal 
sigorta sisteminde” ve “devlet tarafından 
karşılanır” yalnızca bu seçenekte var.

39. E doğrudur. “Uzmanlar vurguluyorlar” 
(Experten betonen) endişe verici 
(besorgniserregend) ve bütününe 
dayanarak bu seçenek uygun.

40. C doğrudur. ortaya çıktı. (es hat sich herausgestellt) 
sağlıklı olmadığı (das es nicht gesund 
ist) ifadeleri yalnızca bu seçenekte 
verilmiş.

41. D doğrudur. Tamamlayan kişi (eine Person, die 
abgeschlossen hat) ve hakkı vardır (ist 
dazu berechtigt) ifadeleri bu seçeneğin 
doğruluğunu gösteriyor.

42. B doğrudur. Bu hastalık belirtileri her zaman kendini 
göstermez, ifadesi solgun, nemli deri, 
mavimsi dudak, zayıf, hızlı nabız, 
sonrasına uygun.

43. A doğrudur. O morfolojik anlaşılabilir hastalık 
beden değişimleriyle uğraşıyor, ifadesi 
metindeki patalojik, doğal bilimsel ve 
bedenle ilgili hastalık araştırması ve 
hastalık bilgisi gibi ifadelerle uyuşuyor.

44. E doğrudur. Ondan önce bu preparat eczanelerde 
reçetesiz alınabildi ifadesi… metindeki… 
bu izin reçete ile alıyorla uyuşuyor.
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45. B doğrudur. Bu durumda doku ölüyor yada apse 
oluşuyor ifadesi dişçiliğinde enfektion 
metindeki çene kemiğini ağrıların içine 
çeker ifadesi ile uyuşuyor.

46. E doğrudur. Böylece kanda sıvı miktarı yükselir ve 
ormatik basınç

 Tekrar düşer ifadesi kan sıvı ifadesini 
doğruluyor.

47. C doğrudur. Bir kenenin kan emip emmediği nasıl 
saptanabilir ifadesi ısırmasındaki 
tehlike sonrası ve ardından, kolay 
anlaşılabilir arkası büyük ölçüde şişer 
arasına bu ifade uygun.

48. A doğrudur. Evet tamda ben bunu kastediyorum. 
Suda çözülür olup olmadığını size 
sormak istiyordum ifadesi onlar 
bitkisel ve hayvansal organizmalardan 
oluşuyorlar, ifadesinden sonra ve 
ardından bu yok, ama benzol, ether 
veya chloroform gibi organizma çözücü 
maddelerde çözülebilirler, ifadeleri 
arasına uygun düşüyor.

49. B doğrudur. Bu sırada söz konusu olanlar herhalde 
Limfozitler değil mi? İfadesi ona zarar 
veren bağışıklık hücresi ardından. Tabii 
onlar tarafından oluşturulan antikorlar 
arasına uygun geliyor.

50. E doğrudur. Bu nedenle hastalık cüzam olarakda 
tanınıyor. O hatta o zamanlar iyileşmez 
olarak geçerli idi, ifadesi vaktiyle 
lepra hastalığı olanlar toplumdan 
dışlanıyorlardı, ifadesi sonrasında 
bugün bu durum yok kemoterapi ile o 
tedavi edilebiliyor, arasına anlamca 
uygun.

51. C doğrudur. Uzmanlar süt çocuğunun beslenmesi için 
en iyi yöntemin bu olduğunda uzlaşıyorlar 
ifadesi, ardındaki evet onlar anne 
sütünün gerekli içerik maddeleri yanında 
önemli koruma maddeleri de içerdiğine 
işaret ediyorlar ifadesi ile uyuşuyor.
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52. D doğrudur. Mikroplar kabuk yüzeyinden 
girebilecekleri için, o yıkanamaz, sütün 
pastorizesi konusunu içeren metine 
uymuyor.

53. A doğrudur. Yalın düş gücünün hangi etkiye 
sahip olduğu, örneğin ışın ilaçları 
kullanımında görülebilir, ifadesi mineral 
tuz, madde vücuttaki işlemi konulu 
metine uymuyor.

54. E doğrudur. Tam 50 yıl önce, dünya çapında beş 
milyondan fazla nüfuslu 8 büyük kent 
vardı, ifadesi ortalama ömür, ölüm 
yaşı konularını içeren metine uygun 
düşmüyor.

55. B doğrudur. Ağır hastalar sık sık, kendi başına 
yemek yiyecek durumda değiller ki 
bu nedenle onlara yiyecek verilmesi 
gerekir, ifadesi metindeki gözdeki 
saydam tabakanın zarar görmesi 
sonuçları v.s konusuna uymuyor.

56. E doğrudur. Ancak muayeneden sonra o burkulma 
yada bağ kopmasının söz konusu olup 
olmadığını söyleyebilir, kemik kırılması 
neden, sonuç ve yapılması gerekenler 
konulu metinle uyuşmuyor.

57. C doğrudur. İlk yardımın kullanımıyla ilgilinin 
ağrılarının azaltılması sağlanmalı, 
ifadesi metindeki ilk yardımın amacı, 
ilgilinin korku ve ağrılarını hafifletmek 
ifadesi ile benzeşiyor.

58. A doğrudur. Hangi önlemlerin alınacağı koşullardan 
sonuç olarak ortaya çıkardığı 
gerekliliklere göre yönlenir, ifadesi 
metindeki ilk yardım önlemleri olduğuna 
bağlıdır, ifadesiyle benzeşiyor.

59. E doğrudur. İlk yardımı yapacak kişinin, neye 
müdahale edilebileceği neye müdahale 
edilemeyeceğinin bilincinde olması 
gerekir, ifadesi metindeki yanlış yapılan 
ilk yardım ağır.
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60. B doğrudur. İlk yardım uygun biçimde uygulanmazsa, 
bunlar ciddi sonuçlar doğurabilir ifadesi 
metindeki yanlış kullanılan ilk yardım 
ağır komplikasyonlara yol açabilir 
ifadesi ile uyuşuyor.

61. D doğrudur. Penisilin ve Sulfamid’te bakteriel 
hastalıkların tedavisinde önemli rol 
oynayan bazı bileşimler söz konusu, 
ifadesi metindeki Sulfamid kullanımı 
bunun yanında Penisilin keşfi tedavi 
başarısı için önemli ifadesi ile 
benzeşiyor.

62. A doğrudur. Değişik yöntemlerin kullanımı 
hastalıkların daha iyi tanımına olanak 
sağladı, ifadesi metindeki Ultrason 
bilgisayar Tomografisi gibi tekniklerin 
kullanımıyla tıbbi tanı inceledi, gelişti 
ifadesi ile benzeşiyor.

63. C doğrudur. Endüstri ülkelerinde bazı uygarlık 
hastalıklarının bulaşıcı hastalıkların 
yerini aldığı gözlemlenebilir, ifadesi 
metindeki bulaşıcı hastalıkların yerine 
uygarlık hastalıkların geçtiği sanayi 
ülkelerinde ifadesi ile uyuşuyor.

64. A doğrudur. Danışmanlık, önleme ve risklerin 
araştırılması, geçmiştekinin tersine 
tıbbın giderek daha çok önem verdiği 
alanlardır ifadesi metindeki danışmanlık 
önlem risk araştırma faktörleri önem 
kazanıyor ifadeleri ile uyuşuyor.

65. E doğrudur. Domuz gribi insandan insana taşınan 
bir virüsle oluşabilir, ifadesi metindeki 
insandan insana taşınmayla yayıldı 
ifadesi ile benzerlik taşıyor.

66. C doğrudur. Domuz gribi uluslar arası tehlike olarak 
açıklandığında, hastalık 74 ülkede 
çoktan görülmüştü ifadesi metindeki 
uluslar arası sağlık örgütünün duyuru 
zamanında 74 ülkede kaydedilmişti ile 
benzerlik taşıyor.
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67. C doğrudur. 1968 de patlak veren Hongkong gribi 
domuz gribin den önce kaydedilen 
son uluslar arası tehlike idi metindeki 
1968‘de ki son uluslar arası tehlike 
ifadesi ile uyuşuyor.

68. D doğrudur. Dünya Sağlık Örgütü domuz gribi 
nedeniyle ülke sınırlarından geçişi 
kısıtlamak için şu anda henüz adım 
atmadı, ifadesi metindeki WHO sınırları 
kapamayı tavsiye etmek isteniyor 
ifadesi ile benzeşiyor.

69. A doğrudur. Benzodiazepinen’e bağımlı bir vücuttan 
bu bileşim yoksun bırakılırsa,önemli 
kramplar sonucu doğurabilir, ifadesi 
metindeki eğer bu alınmazsa vücut 
ağır kramplarla tepki verir ifadesi ile 
uyuşuyor.

70. E doğrudur. Benzodiazepin vücuttaki alışkanlığının 
giderilmesi birkaç ay isteyebilir, ifadesi 
metindeki alışkanlığı giderme birkaç 
günden birkaç aya kadar yayılabilirle 
benzeşiyor.

71. A doğrudur. Psikolojik belirtilerin üstesinden 
gelme uzun süreli iken Benzodiazepin 
bedensel bağımlılığı çabuk yenilebilir, 
ifadesi metindeki fiziksel olarak 
yoksunluk çoğu kez hızlı yenilebilirken 
psikolojikler uzun sürebilir, ifadesi ile 
uyuşuyor.

72. B doğrudur. Benzodiazepin yoksunluk tedavisinden 
sonra etkin maddelere ihtiyacın yeniden 
ortaya çıkma durumu sıktır, ifadesi 
metindeki psikolojik bağımlılığın tekrar 
dönüş yapma durumları her zaman 
olabilirle uyuşuyor.

73. D doğrudur. İş görmedeki düşüş vücudun sukunet 
ihtiyacı olduğunun belirtisi olabilir, 
ifadesi metindeki azalan iş görme 
eğilimiyle vücudun bedensel ruhsal 
diriginlik gereksinimi ifadeleri uyuşuyor.
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74. E doğrudur. Bedensel iş görme, onun nedeniyle 
insanın uyuma sorunu olmayan bir 
yorgunluk sonucunu doğurur, bedensel 
çalışan insanlar iş bittikten sonra çoğu 
kez uykuya dalma zorlukları olacak 
kadar yorgundur ifadesi…

75. C doğrudur. Modern yaşam biçiminde oturarak 
yapılan sayısız işler vardır, bu işlerin 
sonucunda, bedensel çalışanların 
yaşadığı yorgunluğu bir çok insan 
hissetmez ifadesi metindeki oturarak 
görülen çok sayıda işler bedensel 
çalışanlara iyi gelen yorgunluğu ortaya 
çıkarmaz, ifadesi ile uyuşuyor.

76. D doğrudur. İşleri düşünsel yaratmadan daha 
az bedensele dayanan insanlar, 
problemlerle didişerek, uykularından 
oluyorlar, ifadesi metindeki sorunlar 
olarak yüklendiği için uykuya rngel 
çıkıyorla uyuşuyor.

77. A doğrudur. Tetanozda ortaya çıkan kas tutulmaları, 
bakterilerce bırakılan bir toksinle 
oluşa biliyor, ifadesi metindeki bakteri 
toksinlerinin ortaya çıkardığı ağır 
kas tutulmaları olan ağır sinir sistemi 
hastalığı ifadesi ile uyuşuyor.

78. C doğrudur. Clostridum tetani oksijen varlığına 
ihtiyacı olmayan bir mikroptur, 
metindeki bakteri hücreleri oksijensiz 
yaşarla uyuşuyor.

79. E doğrudur. Enfeksiyonun tehlikesi diğerleri 
arasında paslı metal parçalarının 
neden olduğu yaralarda da var 
ifadesi metindeki paslı metal parçaları 
yaralanmalarında büyük risk ifadesi ile 
benzeşiyor.

80. B doğrudur. Tetanoza neden olan bakteriler, 
çoğalırken bir toksin üretirler, ifadesi 
metindeki çoğalmalarında mikroplar 
toksin, sararlar ifadesi ile uyuşuyor.


