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AÇIKLAMA

1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru
kitapçığı verilecektir. Soru kitapçığınızın kapağındaki
ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve salon numaranızı yazmayı unutmayınız.

2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.

Ö

3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından
paraflanmasını sağlayınız.

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

4. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).

6. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

8. Testi cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o
soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konmayacaktır.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

SY

Ö
M
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3. Parçada septik kızıl hastalığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

1. – 5. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Yüksek ateş ve ağrılara neden olur.
Bei Scharlach treten häufig Nachkrankheiten auf, wie
um den 20. Krankheitstag als ernst zu nehmende
Komplikation Nierenentzündung und Mittelohrentzündung. Auch Gelenkentzündungen können auftreten
und eine Entzündung der Herzklappen. Neben dem
typischen Bild gibt es ganz leichte Verlaufsformen,
bei denen Nachkrankheiten selten sind. Andererseits
gibt es den sehr schweren Scharlach, der durch
Überschwemmung der Blutbahn mit Giften der hämolytischen Streptokokken verursacht wird, und den
septischen Scharlach, hervorgerufen durch Einbruch
der Streptokokken in die Blutbahn. Heute überwiegen
die mittelschweren und leichten Formen. In der
Umgebung von Scharlach-Kranken treten gehäuft
Streptokokkenerkrankungen auf, besonders eitrige
Halsentzündungen.

B) Bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda sık
gözlenir.
C) Streptokokların kana karışmasından kaynaklanır.
D) Akut veya kronik seyredebilir.

M

E) Tedavi gecikirse hayati tehlike yaratabilir.

4. Parçada kızıl hastalığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Hafif seyrettiğinde ender olarak başka hastalıklara neden olur.

B) Yüksek ateş, kusma ve baş ağrısı gibi belirtilerle
aniden başlar.

SY

1. Parçanın birinci cümlesinde geçen “ernst zu nehmende” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Deride döküntülere neden olan akut bir enfeksiyon hastalığıdır.

A) Gelişimini etkileyen

D) Çoğunlukla çocuklukta görülse de her yaşta ortaya çıkabilir.

B) Çok ağır seyredebilen

C) Uzun süre devam eden

E) Hastalığı geçirenlere tam bir bağışıklık kazandırmaz.

D) Genel olarak kabul edilen
E) Ciddiye alınması gereken

Ö

5. Parçanın son cümlesinde geçen “In der Umgebung
von Scharlach-Kranken” ifadesinin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2. Parçada kızıl hastalığının neden olduğu komplikasyonlar arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

A) Kızıl hastalarının bakımı

A) Orta kulak enfeksiyonu

B) Kızıl hastalığının tetiklediği

B) Böbrek enfeksiyonu

C) Kızıl hastalığının görülme sıklığı

C) Lenf düğümlerinin şişmesi

D) Kızıl hastalarının çevresinde

D) Eklem enfeksiyonları

E) Kızıl hastalığını geçirmemiş olanlar

E) Kalp kapakçık enfeksiyonu

Diğer sayfaya geçiniz.

A

1
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8. Parçada şizofreninin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

6. – 10. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Çocuklukta verilen eğitim
Die Definition und Abgrenzung der Schizophrenie ist
umstritten, man rechnet sie zu den endogenen Psychosen. Als Grunderscheinungen nennt man Denkstörungen in Form von unzusammenhängendem
Denken, Persönlichkeitsspaltungen, manchmal auch
Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Sprachstörungen. Nach neuerer Auffassung sind genetische, gesellschaftsbedingte und seelische Faktoren
für die Auslösung der Erkrankung verantwortlich.
Auch Einflüsse der Erziehung, etwa ein falsches
Kommunikationsmuster zwischen Mutter und Kind in
der frühen Kindheit mit widersprechenden, für das
Kind verwirrenden Eindrücken, werden als mögliche
Ursache angesehen.

B) Toplumsal faktörler
C) Psikolojik faktörler
D) Kişisel başarısızlıklar

M

E) Kalıtsal nedenler

9. Parçada şizofreniyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmiştir?
A) Endojen psikozlara dahil edilen bir hastalıktır.
B) Hebefrenik, katatonik ve paranoid şizofreni
olarak üçe ayrılır.

SY

6. Parçanın birinci cümlesinde geçen “umstritten”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Kronik veya nöbetler şeklinde seyredebilir.

A) Geniş çaplı

D) Motivasyon eksikliğine ve saldırganlığa neden
olur.

B) Tartışmalı

E) Birçok psikiyatr paranoyayı şizofreninin bir türü
olarak kabul eder.

C) Günümüzde
D) Ender

E) Belirgin

Ö

10. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “verantwortlich” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

7. Parçada şizofreninin belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?
A) Konuşma bozuklukları

A) Kalıcı

B) Düşünce bozuklukları

B) Sorumlu

C) Kişilik bölünmeleri

C) Verimli

D) Halüsinasyonlar

D) Onaylayıcı

E) Uyku bozuklukları

E) Tedbirli

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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13. Parçada uzun süren şokta lokal kan eksikliği görülen organlar arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

11. – 15. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Böbrekler

Schock ist in der Regel durch Teilnahmslosigkeit,
Schwäche, flache, schnelle Atmung, schwachen Puls
und niedrigen Blutdruck gekennzeichnet. Im Anfangsstadium bleibt der Patient zwar bei Bewusstsein, ist
aber vermindert aufnahmefähig. Plötzliches Versagen der Mikrozirkulation kann die Hirnfunktion
beeinträchtigen und eine Ohnmacht herbeiführen. Bei
leichterem Schock kann der Körper durch Verengung
der verzweigten Körperblutgefäße eine ausreichende
Hirndurchblutung aufrechterhalten. Dauert der
Schockzustand jedoch länger an, versagt dieser
Ausgleichsmechanismus, und es entsteht örtlich
Blutmangel in lebenswichtigen Organen wie Gehirn,
Herz, Leber und Lunge.

B) Beyin
C) Kalp
D) Karaciğer

M

E) Akciğer

14. Parçada şokla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Kan basıncını yükseltmek için hastaya ilaçlar
verilir.

SY

B) İlk yardım önlemi olarak hasta sıcak tutulmalıdır.

C) Başlangıç aşamasında hastanın bilinci yerindedir.

11. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “beeinträchtigen” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Emin olmak

D) Bazı alerjik tepkiler şoka neden olabilir.

B) Önlem almak

E) Kanamalar veya yanıklar sonucunda ortaya
çıkabilir.

C) Sınırları aşmak

D) Sakinleşmek

E) Olumsuz etkilemek

Ö

15. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “ausreichende” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dengeli

12. Parçada şokun belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Sorunlu

A) Hızlı solunum

C) Belirgin

B) Düşük kan basıncı

D) Yeterli

C) Güçsüzlük

E) Sürekli

D) Çarpıntı

E) Zayıf nabız

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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18. Parçada epilepsi hastalarında kullanılan ilaçlar
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

16. – 20. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Fenitoin
Epilepsie ist eine chronische Störung des Gehirns,
die durch wiederholt auftretende Krämpfe oder Anfälle gekennzeichnet ist. Die Anfälle können als
Symptom einer systemischen Krankheit oder idiopathisch auftreten. Epileptische Anfälle unterscheiden
sich je nach zugrundeliegender Ursache. Es kann bei
einem Anfall zu Bewusstlosigkeit, Krämpfen, Einnässen oder Halluzinationen kommen. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Epilepsie nicht vererbt wird. Für
Epilepsie gibt es keine spezielle Heilmethode. Die
Häufigkeit der Anfälle lässt sich jedoch bei fast 90 %
aller Patienten durch Arzneimittel senken. Zu den
angewendeten Krampfmitteln zählen Phenytoin,
Phenobarbital, Carbamazepin und Valproinsäure.

B) Fenobarbital
C) Karbamazepin
D) Valproik asit

M

E) Etosuksimid

19. Parçada epilepsiyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmemiştir?
A) Sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

B) Ağır seyreden beyin zarı enfeksiyonları sonucunda epilepsi görülebilir.

SY

16. Parçanın birinci cümlesinde geçen “wiederholt
auftretende Krämpfe” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Araştırmalar, kalıtsal bir hastalık olmadığını
gösterdi.

A) Gittikçe daha uzun süren kramplar

D) Hastaların büyük bir kısmında epilepsi nöbetlerin
sıklığı ilaçlarla azaltılabilmektedir.

B) Tekrarlayarak ortaya çıkan kramplar

E) Epilepsi nöbetleri temelde yatan nedene göre
farklılık gösterir.

C) Kramplar ortaya çıkmadan önce

D) Bilinmeyen nedenlerle gelişen kramplar
E) Ağır seyreden krampların sonucunda

Ö

20. Parçanın son cümlesinde geçen “angewendeten”
sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

17. Parçada epilepsinin belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Etkili olan
B) Tercih edilen

A) Dil ısırma

C) Tavsiye edilen

B) Bilinç kaybı

D) Denenen

C) Kramplar

E) Kullanılan

D) Halüsinasyonlar
E) İdrar kaçırma

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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23. Parçada sarkoidozun tanısı için aşağıdakilerden
hangisinden faydalanılmaktadır?

21. – 25. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Ele gelen lezyonların biyopsisi
Die Sarkoidose ist eine granulomatöse Systemerkrankung, die besonders Lymphknoten, Leber, Milz,
Haut, Augen, Speicheldrüsen, Knochen, Herzmuskel
und Nervensystem befällt. Die Ursache der Erkrankung ist noch unbekannt. Im Vordergrund der Sarkoidose stehen Veränderungen im Brustkorb. Die
meisten Fälle werden bei einer Röntgenuntersuchung
erkannt. Die Letalität der Erkrankung liegt zwischen
5 und 10 %.

B) Röntgen incelemesi
C) Kan tahlili
D) Akciğer fonksiyonu testleri

M

E) İdrar tahlili

24. Parçada sarkoidozla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmemiştir?
A) Nedeni bilinmemektedir.

B) Granülomatöz bir sistem hastalığıdır.

SY

21. Parçanın birinci cümlesinde geçen “besonders”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Sıklıkla hafif bir anemi tespit edilir.

D) Ölüme neden olabilir.

A) Kesinlikle

E) Göğüs kafesi değişikliklerine neden olur.

B) Her zaman
C) Özellikle
D) Bazen

E) İlk olarak

Ö

25. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “Die meisten Fälle” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vakaların tespiti

22. Parçada sarkoidozun etkilediği organlar arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Vakaların sık görülmesi

A) Akciğer

C) Bu gibi vakalarda

B) Dalak

D) Her vakaya özgü

C) Kalp

E) Vakaların çoğu

D) Karaciğer
E) Lenfler

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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28. Parçaya göre aşağıdaki hastalıklardan hangisi
hiponatremiye neden olur?

26. – 30. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Endokrin hastalıklar
Bei der Hyponaträmie handelt es sich um eine
Störung des Mineralhaushalts. Sie tritt auf, wenn
Ausscheidung oder Verlust von Kochsalz höher sind
als die Zufuhr. Auch kann eine Reihe von Nierenerkrankungen dazu führen, dass die Niere die Fähigkeit verliert, das Natrium im Organismus zurückzuhalten. Wenn dann gleichzeitig die Kochsalzzufuhr mit
der Nahrung vermindert wird, kommt es langfristig
zur Hyponaträmie, die ihrerseits zur weiteren Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Längerdauerndes Erbrechen, lange andauerndes starkes
Schwitzen und Durchfälle, eine lang andauernde
Diuretikabehandlung können ebenfalls eine Hyponaträmie verursachen. Auch chronischer Alkoholismus
kann zur Hyponaträmie führen.

B) Böbrek hastalıkları
C) Safra kesesi hastalıkları
D) Metabolik asidoz

M

E) Kalp yetmezliği

29. Parçada hiponatremiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Bazı durumlarda aşırı potasyum eksikliğinden de
kaynaklanabilir.

B) Kalp ve dolaşım fonksiyonlarının gözlemleyerek
tuz takviyesi yapılmalıdır.

SY

26. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “verliert”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Kandaki potasyum düzeyinin ölçülmesiyle tespit
edilir.

A) Kaybetmek

D) Kas zayıflığı ve felçlere neden olabilir.

B) Geliştirmek

E) Tuz kaybının tuz alımından daha yüksek olduğu
durumlarda gelişir.

C) Elde etmek

D) Tespit etmek
E) Varsaymak

Ö

30. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “gleichzeitig” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Devamında

27. Parçada hiponatremiye neden olan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Bir süre sonra

A) Uzun süren diüretik tedavisi

C) Aynı zamanda

B) Kusma

D) Uzun süreli

C) Aşırı terleme

E) Zaman zaman

D) Geniş çaplı yanıklar

E) Kronik alkolizm

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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33. Parçada salisilik asidin yüksek dozda alınması
durumunda ortaya çıkan belirtiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

31. – 35. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Aşırı terleme

Salizylsäure ist eine organische Säure, die frei oder
als Methylester in vielen Pflanzensäften und ätherischen Ölen vorkommt. Salizylsäure wirkt desinfizierend, pilztötend, hornhautlösend und hemmend auf
die Schweißsekretion. Manche Abkömmlinge der
Salizylsäure mit schmerzstillender Wirkung wie
Azetylsalizylsäure, Salizylamid und Gentisinsäure
werden bei Schmerzen verschiedener Art verwendet;
dabei können sie Nebenwirkungen wie Magenbeschwerden verursachen. Nach Einnahme größerer
Dosen von Salizylsäure oder ihrer Abkömmlinge
kann es zu Ohrensausen, Schwindel, übermäßigem
Schwitzen und Störungen der Atmung kommen.

B) Solunum bozuklukları
C) Baş dönmesi
D) Kulak çınlaması

M

E) Görme bozuklukları

34. Parçada salisilik asitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Bazı türevleri mide şikâyetlerine neden olabilir.

SY

B) Organik bir asittir.

C) Birçok bitkinin öz suyunda bulunur.

31. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “wirkt” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Pudra, çözelti veya hap şeklinde kullanılır.

E) Bazı türevleri ağrı kesici etkiye sahiptir.

A) Etki etmek
B) Kullanmak

C) Tavsiye etmek
D) Dikkat etmek
E) Düşünmek

Ö

35. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “werden bei
Schmerzen verschiedener Art verwendet” ifadesinin
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağrıların büyük bir kısmını dindirir

32. Parçada salisilik asidin özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Değişik türdeki ağrılarda kullanılır

A) Nasır çözücü

C) Farklı ağrı türlerinde etkili olabilir

B) Kan seyreltici

D) Genellikle ağrı kesici olarak verilir

C) Dezenfekte edici

E) Etkili bir ağrı kesici olarak bilinir

D) Mantar öldürücü
E) Ter önleyici

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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38. Parçaya göre kafatası tabanı kırıklarında en
önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

36. – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Konuşma ve görme bozuklukları
Ein Schädelbasisbruch kann indirekt durch Gewalteinwirkung auf das Schädeldach oder direkt durch
Einstauchung der Wirbelsäule in den Schädelgrund
bei Fall aufs Gesäß oder Sturz auf den Kopf entstehen. Am Schädelgrund kommt es zu ausgedehnten
Blutungen durch Gefäßverletzung. Kennzeichnend
für Schädelbasisbruch sind daher Blutungen aus
Nase, Mund oder Ohren sowie in die Augenhöhle.
Letztere zeigen sich manchmal erst nach Stunden
durch Anschwellung und Blaufärbung des lockeren
Bindegewebes der Augenlider. Das wichtigste
Problem bei Schädelbasisbrüchen besteht darin,
dass meist auch das Gehirn verletzt ist.

B) Yaranın enfekte olması
C) Felç belirtileri ve kramplar
D) Beynin zarar görmesi

M

E) Hafıza kayıpları

39. Parçada kafatası tabanı kırıklarıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Kafatası çatısına şiddet uygulanmasıyla
meydana gelir.

B) Omurga zarar gördüğünde yaradan beyinomurilik sıvısı akar.

SY

36. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “daher” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Kafa üstü düşüşlerden kaynaklanabilir.
D) Damar zedelenmelerinden kaynaklanan geniş
çaplı kanamalar oluşur.

A) Aslında

B) Sıklıkla

E) Göz boşluğunda biriken kan, göz kapaklarının
şişmesine ve morarmasına neden olur.

C) Ender de olsa
D) Zamanla

E) Bu nedenle

Ö

40. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “manchmal
erst nach Stunden” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

37. Parçada kafatası tabanı kırıklarında kanamaların
görüldüğü yerler arasında aşağıdakilerden
hangisi sayılmamıştır?

A) Bazen ancak saatler sonra
B) Birkaç saat içinde gelişen

A) Kulaklar

C) Bu ilk saatlerin önemi

B) Burun

D) Bazı durumlarda birkaç saatte geçer

C) Alın bölgesi

E) Saatler sonra hafifleyen

D) Ağız

E) Göz boşluğu

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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43. Parçada dizanterinin tedavisinde yer alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

41. – 45. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Hastanın sıcak tutulması
Die meistens in den Sommermonaten auftretende
Dysenterie wird durch Berührung mit bakterienhaltigem Stuhl verbreitet. Dysenterie-Bakterien sind
empfindlich und halten sich nicht lange außerhalb
des menschlichen Körpers. Die gefürchtete ShigaDysenterie mit einer Sterblichkeit von etwa 20 % ist
seit dem 2. Weltkrieg aus Mitteleuropa verschwunden, während die durch Shigella-sonnei-Bakterien
verursachte Sonne-E-Dysenterie besonders in Gegenden mit mangelhafter Hygiene noch endemisch
ist. Nach einer Inkubationszeit von wenigen Tagen
treten häufige, blutige Stühle auf. Bezüglich der
Behandlung haben sich Bettruhe, Flüssigkeits- und
Elektrolytzufuhr, sowie Antibiotika als wirksam erwiesen.

B) Yatak istirahatı
C) Sıvı takviyesi
D) Antibiyotik

M

E) Elektrolit takviyesi

44. Parçada dizanteriyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmemiştir?
A) Shigella sonnei bakterisinin yol açtığı dizanteri
hâlen bazı bölgelerde görülmektedir.

SY

B) Çoğunlukla yaz aylarında ortaya çıkan bir hastalıktır.
C) Dizanterinin kronik hale gelmesi sık rastlanan bir
durum değildir.

41. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “gefürchtete”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

D) Dizanteri bakterisi içeren gaita ile bulaşmaktadır.
E) Dizanteri bakterileri insan vücudunun dışında
fazla yaşamaz.

A) Ölümcül
B) Yayılan

C) Rastlanan

D) Ağır seyreden

E) Korkulan

Ö

45. Parçanın son cümlesinde geçen “wirksam” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalıcı

42. Parçada dizanterinin belirtisi olarak aşağıdakilerden hangisi verilmiştir?

B) Hafifletici

A) Yorgunluk

C) Yanıltıcı

B) Yüksek ateş

D) Önemli

C) Kanlı gaita

E) Etkili

D) Bilinç bulanıklığı
E) Karın ağrısı

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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48. Parçada ense, bel ve gluteal bölgedeki ağrılara
neden olanlar arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

46. – 50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Safra kesesi rahatsızlıkları

Nacken-, Kreuz- und Gesäßschmerzen gehören zu
den häufigen und vieldeutigen Beschwerden. Eine
sorgfältige Befragung des Kranken kann wertvolle
Aufschlüsse geben. Wichtig ist dabei der Zeitpunkt
des Schmerzbeginns, die Bedingungen, unter denen
er sich steigert, die Maßnahmen, die ihn lindern,
sowie die Ausstrahlungsbereiche. Weiter sind Röntgenuntersuchung und gründliche Untersuchung des
Nervensystems notwendig. Zu den Ursachen zählen
Nierenerkrankungen, Gallenblasenleiden, Rippenfellerkrankungen und Beschwerden durch Plattfuß.

B) Böbrek hastalıkları
C) Omurga eğrilikleri
D) Düztabanlık

M

E) Plevra hastalıkları

49. Parçada ense, bel ve gluteal bölgedeki ağrılarla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

B) Disk hernisinde görülen ağrı şekli tipiktir.

SY

46. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “wertvolle” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanı için röntgen ve sinir sistemi incelemesi
yapılmalıdır.

A) Genel

B) Değerli

C) Bazı ağrıların giderilmesi için ışın tedavisi uygulanır.

D) Boyun omurlarının kireçlenmesinde ellerde karıncalanma ve güç kaybı meydana gelebilir.

C) Geniş kapsamlı

E) Ağır yük taşıyan kişilerde sıklıkla rastlanmaktadır.

D) Bilgilendirici
E) Ayrıntılı

50. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “notwendig” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

Ö

47. Parçada hastadan öğrenilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Olası

A) Ağrıyı azaltan önlemler

B) Belirleyici

B) Ağrının ne zaman başladığı

C) Kapsamlı

C) Ağrının hangi durumlarda arttığı

D) Açıklayıcı

D) Daha önce hangi tedavilerin uygulandığı

E) Gerekli

E) Ağrının hangi bölgeye yayıldığı

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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53. Parçada kuru plevritle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

51. – 55. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Solunum şikâyetlerine yol açabilir.
B) Öksürürken ağrılara neden olur.
C) Temelinde yatan hastalığa bağlı olarak yüksek
ateşe neden olur.
D) Çoğunlukla genel tetkiklerde tespit edilir.
E) Pnömokoklardan veya streptokoklardan kaynaklanır.

M

Die Pleuritis ist oft ein Begleitzeichen einer akuten
Infektion der Atmungsorgane, wobei sie besonders
im Verlauf einer Lungenentzündung und vor allem bei
der Tuberkulose in allen Stadien auftritt. Sie ist ferner
Begleitzeichen einer Lungenembolie sowie primärer
oder metastasierender Geschwulstbildungen. Auch
nach Brustwandverletzungen kommt es zur Pleuritis.
Der Verlauf der trocknen Pleuritis ist oft symptomlos.
Sie wird meist durch den Arzt bei Allgemeinuntersuchungen entdeckt, wenn dieser pleuritisches Reiben
hört. Im Gegensatz dazu kommt es bei der feuchten
Pleuritis durch Verdrängungszeichen der typischen
Ergußbildung zu Kurzatmigkeit, sowie, je nach Art
der Infektion, zu erheblichen Temperaturanstiegen.

54. Parçada plevritle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmiştir?
A) Bazı romatizma hastalıklarının belirtisi olabilir.

SY

B) Biriken sıvıyı almak için ponksiyon veya drenaj
uygulanır.

51. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “dieser”
sözcüğü aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

C) Tüberkülozun bütün aşamalarında tespit edilir.
D) Bakteriler veya viruslar neden olabilir.

A) Plevrit

E) Kronik hâle gelebilir.

B) Hekim

C) Genel inceleme
D) Seyir

E) Baskılama

55. Parçanın son cümlesinde geçen “Im Gegensatz
dazu” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

Ö

A) Buna karşın

52. Parçada plevritin görüldüğü durumlar arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Bu nedenle

A) Akciğer enfeksiyonu

C) Bununla birlikte

B) Akciğer embolisi

D) Bununla ilgili olarak

C) Metastaz yapan kitleler

E) Bu açıdan

D) Göğüs duvarında yaralanmalar

E) Akciğer kollajenozları

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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58. Parçada Horton hastalığının belirtileriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

56. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Bulantı
B) Baş ve yüz ağrıları
C) Lökositoz
D) Şakak damarlarının sertleşmesi
E) Ateş

M

Die Hortonsche Krankheit ist eine seltene Erkrankung
unbekannter Ursache, wahrscheinlich eine allergische Reaktion. Sie tritt meist nach dem 50. Lebensjahr auf, wobei Frauen häufiger befallen werden als
Männer. Betroffen sind überwiegend die Schläfenarterien, die verhärtet und schmerzhaft tastbar sind.
Bei 50 % der Fälle treten ein- oder beidseitig Sehstörungen auf. Die Krankheit beginnt schleichend mit
leichtem Temperaturanstieg, dann kommt es plötzlich
zu starken Kopf- und Gesichtsschmerzen, zur
Schwellung und Verhärtung der Schläfenarterien
sowie zu Fieber, hoher Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit, Leukozytose und schlechtem Allgemeinbefinden.

59. Parçada Horton hastalığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Tutulan damarlar ameliyatla alınır.

SY

B) Ender görülen bir hastalıktır.

56. Parçanın birinci cümlesinde geçen “wahrscheinlich” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Nedeni bilinmemektedir.
D) Kadınlarda daha sık ortaya çıkar.

E) Çoğunlukla 50 yaşın üstünde görülür.

A) Yine de

B) Olasılıkla

C) Seyrine göre

D) Bazı vakalarda
E) Özellikle

Ö

60. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “plötzlich”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yoğun

57. Parçaya göre Horton hastalığına tutulan kişilerin
% 50’sinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

B) İlerleyen

A) Tat alma duyusunda bozukluk

C) Zorlayan

B) Denge bozuklukları

D) Aniden

C) Yüksek tansiyon

E) Kötü

D) Işığa ve sese karşı aşırı duyarlılık

E) Tek veya çift taraflı görme bozukluğu

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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63. Parçada uzun süre etkili olan uyku ilaçlarıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

61. – 65. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Sadece kısa bir süre kullanılmalıdır.
Schlafmittel sind Stoffe, die den Eintritt des Schlafs
begünstigen oder künstlich den Schlaf herbeiführen.
In niedrigen Dosen wirken sie auf das Schlafzentrum
des Gehirns beruhigend. In kleinen Dosen können
Schlafmittel auch tagsüber als Beruhigungsmittel
verwendet werden. Schlafmittel sind keine chemisch
einheitliche Arzneimittelgruppe. Zu ihnen gehören
Aldehyde, Ureide, Barbiturate und Benzodiazepine.
Je nach ihrer Wirkungsdauer werden sie als Einschlaf- oder Durchschlafmittel eingestuft. Langwirkende Schlafmittel besitzen am nächsten Tag noch
eine Restwirkung wie Müdigkeit und verminderte
Reaktionsfähigkeit. Bei chronischen Schlafstörungen
ist der Arzt zu konsultieren, da Schlaflosigkeit auch
Symptom mancher innerer Krankheiten sein kann.

B) Etkileri gündüz de hissedilir.
C) Kolayca bağımlılık yapar.
D) Kronik uyku bozukluklarında verilir.

M

E) Uyurgezerlerin kullanımı için uygundur.

64. Parçada uyku ilaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Düşük dozlarda beynin uyku merkezine etki
eder.
B) Etki süresine göre ikiye ayrılırlar.

SY

C) Düşük dozlarda gündüz sakinleştirici olarak da
kullanılabilir.

61. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “beruhigend”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

D) Aşırı dozda alındığında zehirlenmelere yol açar.

E) Uykuya geçişi kolaylaştırırlar.

A) Zorlayıcı

B) Etkileyici

C) Sakinleştirici
D) Belirleyici

E) Sınırlayıcı

65. Parçanın son cümlesinde geçen “Bei chronischen
Schlafstörungen ist der Arzt zu konsultieren” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Ö

A) Uyku bozuklukları kronik hale gelmeden hekime
görünmek gerekir

B) Hekim kronik uyku bozukluğu tanısını koyduğunda

62. Parçada aşağıdakilerden hangisi uyku ilaçları
arasında sayılmamıştır?

C) Kronik uyku bozukluklarında hekime danışılmalıdır

A) Üreidler

B) Barbitüratlar

D) Uyku bozukluğunun kronik olup olmadığına
ancak hekim karar verebilir

C) Benzodiazepinler
D) Aldehidler

E) Kronik uyku bozuklukları konusunda uzman
hekimler bulunmaktadır

E) Karbamatlar

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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68. Parçada Asperger sendromu hastalarıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

66. – 70. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Sıklıkla saldırgan davranışlar sergilerler.
B) Genellikle normal bir zekâya sahiptirler.
C) Göz temasından kaçınırlar.
D) Bir konuya uzun süre konsantre olamazlar.
E) Sadece rutin akışı olan işlerde başarı gösterirler.

M

Als Asperger-Syndrom wird eine Störung außerhalb
des Autismusspektrums bezeichnet, die vor allem
durch Schwächen in den Bereichen der sozialen
Interaktion und Kommunikation gekennzeichnet ist.
Gestört ist insbesondere die Fähigkeit, nonverbale
Signale bei anderen Personen intuitiv zu erkennen
und intuitiv selbst auszusenden. Da die Intelligenz
von Asperger-Kranken meistens normal ausgeprägt
ist, werden sie von ihrer Umwelt höchstens als
wunderlich wahrgenommen. Weitere Kennzeichen
des Asperger-Syndroms sind motorische und sensorische Störungen, stereotype Verhaltensweisen und
ausgeprägte Spezialinteressen. Das Syndrom, das
angeboren und nicht heilbar ist, macht sich etwa vom
vierten Lebensjahr an bemerkbar.

69. Parçada Asperger sendromuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Doğuştan olan bir bozukluktur.
B) Otizmin bir şekli değildir.

SY

66. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “erkennen”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Tedavisi bulunmamaktadır.
D) Dört yaşından sonra kendini belli eder.

A) Tepki vermek

E) Yüz ifadesinde donukluk görülür.

B) Bilinçlenmek
C) Sorgulamak
D) Görmek

E) Tanımak

Ö

70. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “als wunderlich wahrgenommen” ifadesinin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beklenen tepkileri vermek

67. Parçada Asperger sendromunun belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Olağan dışı davranışlar sergilemek

A) Beden gelişiminde bozukluklar

C) Tuhaf olarak algılamak

B) Motor bozukluklar

D) İlginç konularla ilgilenmek

C) Sensorik bozukluklar

E) Farklı olanı tercih etmek

D) Stereotip davranışlar

E) Dil dışı sinyalleri algılama bozukluğu

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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73. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yaşamın ilk
üç yılında sağlıklı bir aile ortamından yoksun
kalan bir çocukta gözlenebilir?

71. – 75. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Çevreye ilgisizlik
B) Saldırganlık
C) Kekemelik
D) Beslenme bozuklukları
E) Depresyon

M

Hospitalismus bezeichnet unter anderem seelische
und körperliche Schäden und Entwicklungsrückstände bei Kindern nach einem längeren Krankenhausaufenthalt, hervorgerufen durch den Entzug der Mutter. Familienhospitalismus bezeichnet das Auftreten
von Störungen aufgrund von Vernachlässigung eines
Kindes innerhalb der Familie. Hospitalismus gründet
darauf, dass die körperlichen und geistigen Bedürfnisse des Kindes nicht genügend befriedigt werden,
woraus unterschiedliche Beeinträchtigungen in der
weiteren Entwicklung des Kindes entstehen. Das
Lernverhalten ist gestört, sie haben wenig Selbstvertrauen sowie eine gestörte Kontakt- und Anpassungsfähigkeit. Der Verlust der Mutter und somit der
Mangel einer intakten Familiengeborgenheit in den
ersten drei Lebensjahren kann Aggressivität und
Krankheitsanfälligkeit zur Folge haben.

74. Parçada hospitalizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Çocuğun bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda ortaya çıkar.

B) Uzun süre hastanede kalan çocuklarda gözlenir.

SY

71. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “Auftreten” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Ailenin çocuğa ilgi göstermemesinden de kaynaklanabilir.

D) Çocukların yetişkinlikte sorumluluk almaktan
kaçınmasına neden olur.

A) Baskılanması
B) Gerilemesi

E) Annesinden uzun süre uzak kalan çocuklarda
görülür.

C) Ortaya çıkması
D) Ağırlaşması

E) Sorun yaratması

Ö

75. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “unterschiedliche” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

72. Parçada hospitalizmin çocukları olumsuz etkilediği konular arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

A) Çeşitli

A) Uyum sağlama yetisi

B) Yoğun

B) Öğrenme davranışı

C) Olumsuz

C) Özgüven duygusu

D) Kalıcı

D) İletişim kurma becerisi

E) Belirgin

E) Dil gelişimi

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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78. Parçada hareket eksikliğinin neden olduğu rahatsızlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Baş ağrısı

Ohne Bewegung stehen sowohl die Nährstoffzufuhr,
als auch der Abtransport von Toxinen und Schlacken
im Körper still. Das Bedürfnis nach Bewegung ist
vielen Menschen abhanden gekommen. Sie sitzen
viele Stunden am Tag auf einem Stuhl, wobei der
Körper eine vollkommen unnatürliche Stellung einnimmt. Das bleibt nicht ohne Folgen. Das Becken
verliert an Stabilität und den Bandscheiben wird die
Nährstoffzufuhr unterbunden. Diese führen zu krummen Wirbelsäulen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Bandscheibenvorfällen. Ein Mangel an
Bewegung kann auch dafür verantwortlich sein, dass
Toxine und Schlacken nicht schnell genug zu den
Ausleitungsorganen transportiert werden können.

B) Omurga eğrilikleri
C) Kireçlenme
D) Disk hernisi

M

E) Kas ağrıları

79. Parçada hareket eksikliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Kişilerde bazı eklem rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olur.

SY

B) Omuriliğinin elastikiyetini yitirmesine yol açabilir.

76. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “vollkommen”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aynı zamanda

C) Bazı hormonlarının daha az salgılanması kişileri
olumsuz etkiler.
D) Vücuttaki toksinlerin yeterince hızlı taşınamamasına neden olur.

E) Kişiler bedensel açıdan yorulmadıklarından uyku
sorunları yaşamaktadırlar.

B) İstisna olarak

C) Öncelikle
D) Aniden

E) Tamamen

Ö

80. Parçadaki dördüncü cümlenin Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

77. Parçada insanların saatlerce oturmasıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

A) Bu sonuçsuz kalmaz.
B) Bu sonuçlara katlanmalıdır.

A) Gün ışığından yeterince faydalanamadıklarını

C) Sonunda bu durumla karşılaşılır.

B) Doğal bir duruş olmadığı

D) Bu sonuçlar değişir.

C) Beslenme alışkanlıklarının değiştiğini

E) Ancak bu sonuçlar bilinmektedir.

D) Sosyalleşemediklerini

E) Bağışıklık sisteminin zayıfladığını

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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83. Parçada yineleyici davranışlar sergileyenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Günlük hayatta birçok zorlukla karşılaşırlar.
B) Kişilerin çoğu, davranışlarının anlamsız olduğunun farkındadır.
C) Davranışı engellemeye çalıştıklarında korku ve
gerginlik yaşarlar.
D) Davranışı gerçekleştirirken sevinç duymazlar.
E) Verbal yineleyici davranışı olanlar bazı ifadeleri
sürekli tekrarlama ihtiyacı duyar.

M

Zwangshandlungen werden zwanghaft ausgeführt.
Beim Versuch, die Handlungen zu unterlassen, treten
innere Anspannung und Angst auf. Die meisten
Betroffenen wissen, dass ihr Verhalten unvernünftig
ist, und sie versuchen anfangs, Widerstand zu
leisten, geben jedoch auf, wenn sie die Angst überfällt. Die Betroffenen empfinden keine Freude am
Ausführen der Zwangshandlung. Es gibt unter anderem Reinlichkeitszwang, Kontrollzwang, Ordnungszwang, Zählzwang und verbale Zwänge, bei denen
manche Ausdrücke ständig wiederholt werden. Heute
geht man davon aus, dass 2 % der Bevölkerung an
Zwangsstörungen leidet. Da die Bevölkerung über
diese Krankheit nicht ausreichend informiert ist, wird
sie oft nicht richtig erkannt und behandelt. Die
Erkrankung beginnt meist im Jugend- oder frühen
Erwachsenenalter vor dem 30. Lebensjahr. Männer
erkranken eher als Frauen.

84. Parçada yineleyici davranışlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Bu hastalık genellikle gençlikte veya erken yetişkinlikte, 30 yaşından önce başlar.

SY

B) İnsanların % 2’sinde görüldüğü tahmin edilmektedir.

81. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “sie versuchen anfangs, Widerstand zu leisten” ifadesinin
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Çoğunlukla doğru şekilde tedavi edilmemektedir.
D) Bu bozukluk tedavi edilmediğinde kronik hale
gelebilir.

A) En başında bu duruma karşı önlem alanlar

E) Erkekler, kadınlardan daha sık bu hastalığa tutulurlar.

B) Karşı koymaya çalışanların durumu kötüleşir

C) Başlangıçta karşı koymaya çalışırlar

D) Bu durumun başlamasına neden olanlar
E) Başlangıçta karşı koyanlar bile

Ö

85. Parçanın yedinci cümlesinde geçen “Da die
Bevölkerung über diese Krankheit nicht ausreichend
informiert ist” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

82. Parçada yineleyici davranışlara örnek olarak
verilenler arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

A) Toplumda bunun bir hastalık olduğu bilinci yerleşmediğinden
B) Toplum bu hastalık hakkında yeterli bilgi sahibi
olmadığından

A) Kontrol etme

B) Düzene koyma

C) Bu hastalığa toplumda çok fazla rastlanmadığından

C) Sayı sayma

D) Toplumun bu tür bozuklukları genellikle hastalık
olarak görmediğinden

D) Temizlik

E) Dokunma

E) Toplumun bu hastalığa yeterli ilgi göstermemesinden

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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88. Parçada rehabilitasyonun amacı olarak aşağıdakilerden hangisi verilmiştir?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Özel bakım merkezlerinde çalışanlara yeni iş
imkânları sağlamak

Rehabilitation bezeichnet alle Maßnahmen, die der
Erzielung oder Wiedergewinnung der beruflichen
Leistungsfähigkeit eines durch Unfall oder Krankheit
in seiner Erwerbsfähigkeit oder Berufsausbildung
stark beeinträchtigten Menschen dienen. Die Rehabilitation soll ihnen die Rückkehr ins Arbeitsleben
ermöglichen. Sie umfasst auch eine zusätzliche
Heilbehandlung in Spezialanstalten. Rehabilitation
zielt unter anderem auf die Wiederherstellung bis zu
einem gewissen Grad, der zumindest fremde Hilfe
überflüssig macht. Jede Erkrankungsgruppe, zu denen Körperbehinderte, Rheumatiker, Blinde, Zuckerkranke und Allergiker gehören, verlangt besondere
Maßnahmen.

B) Hastaların tekrar iş hayatına dönebilmelerini sağlamak
C) Hekimlerin farklı alanlarla ilgili bilgi edinmesini
kolaylaştırmak
D) Belirli mesleklerde çalışanlara düzenli sağlık hizmeti vermek

M

E) Sağlık alanında çalışanları belirli aralıklarla yenilikler hakkında bilgilendirmek

89. Parçada rehabilitasyonla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Kaza geçirmiş olan hastalara hemen müdahale
edilmelidir.

SY

86. Parçanın birinci cümlesinde geçen “eines” sözcüğü aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

B) Felçli hastaların ve duyma engellilerin de özel
bakıma ihtiyaçları vardır.

A) Önlemler

B) Rehabilitasyon

C) Akciğer hastalarının tedavi edildiği merkezler
genellikle şehir dışında bulunmaktadır.

C) Çalışma olanağı

D) Hastalara özel kliniklerde tedavi imkânı da sunulmaktadır.

D) Mesleki eğitim
E) İnsan

E) Özel kliniklerde hastalar psikolojik tedavi görmektedirler.

90. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “der zumindest fremde Hilfe überflüssig macht” ifadesinin
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Ö

87. Parçada rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalar
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?
A) Bedensel engelliler

A) En azından yabancı yardımı gereksiz kılan

B) Görme engelliler

B) Yine de başkalarının yardımına muhtaç olan

C) Şeker hastaları

C) Başkalarının yardımına ihtiyaç duymayan

D) Zihinsel engelliler

D) Her şeyden önce yabancılardan yardım talep
eden

E) Romatizma hastaları

E) Yabancılar kendisine yardım etmeden

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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93. Parçada sıvı eksikliğinin önlenmesi için içilen
suda bulunması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Sodyum
B) Kalsiyum
C) Potasyum
D) Magnezyum
E) Çinko

M

Gerade bei sommerlichen Temperaturen ist ausreichendes Trinken extrem wichtig, denn sonst besteht
die Gefahr der Austrocknung. Schon ab einem Flüssigkeitsverlust von etwa 2 % nehmen die körperliche
Leistungsfähigkeit, die Konzentration und das Kurzzeitgedächtnis deutlich ab. Wird der Flüssigkeitsverlust nicht ausgeglichen kann es in der Folge zu
Nierenversagen kommen. Ein Erwachsener benötigt
täglich 2 Liter Flüssigkeit. Auf hohe Außentemperaturen reagiert der Körper mit einem natürlichen
Mechanismus, dem Schwitzen, durch das der Körper
abgekühlt werden soll. Zimmerwarmes Wasser mit
Natrium, Kalium, Magnesium und Zink beugt dem
Flüssigkeitsverlust vor und löscht den Durst am
Besten. Auch lauwarmer Tee tut gut.

94. Parçada aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Susuzluğu gidermek için en uygun su, oda sıcaklığında olan sudur.

B) Sıcak havalarda vücut ter üreterek serinlemeye
çalışır.

SY

91. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “nicht ausgeglichen” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) % 2’lik bir sıvı kaybı bazı belirtilere yol açabilir.

A) Belirgin olmasa da

D) Soğuk içecekler vücudun daha çok terlemesine
neden olur.

B) Dikkat edilmezse

E) Yetişkin bir insanın günde 2 litre sıvıya ihtiyacı
var.

C) Dengelenmezse

D) Ortaya çıkmazsa

Ö

E) Uygun davranılmazsa

92. Parçada sıvı eksikliğinin belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?
A) Böbrek yetmezliği

95. Parçadaki son cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ilık çay da iyi gelir.
B) Ilık çayın benzer bir etkisi var.

B) Vücut verimliliğinin düşmesi

C) Ancak çay ılık olmalıdır.

C) Konsantrasyonun azalması

D) Yine de ılık çayın yararları tartışmalıdır.

D) Kısa süreli hafızanın zayıflaması

E) Bundan ılık çay hazırlanır.

E) Dolaşımın yavaşlaması

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. Parçada uyuşturucu maddeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Kokain
Rauschmittel sind Substanzen, die beim Menschen
Veränderungen der seelischen Befindlichkeit oder
der Erlebnisinhalte hervorrufen können und die zur
Erzielung dieser Effekte häufig mißbräuchlich verwendet werden. Rauschmittel führen entweder zu
einer stark ausgeprägten Hebung der Stimmungslage, zur Beseitigung von Angst- und Spannungszuständen oder zu einer Steigerung der physischen
und psychischen Leistungsfähigkeit. Die Zuführung
der Rauschmittel erfolgt durch den Mund, die Nase,
durch Einspritzen unter die Haut oder in die Blutader;
letztere ist besonders gefährlich. Zu den wichtigsten
Rauschmittelarten gehören Opium und Opiate, Alkohol, Beruhigungsmittel, Kokain, Halluzinogene sowie
organische Lösungsmittel.

B) Halüsinojenler
C) Uyku ilaçları
D) Alkol

M

E) Sakinleştirici ilaçlar

99. Parçada uyuşturucu maddelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Organik çözeltiler karaciğer ve böbrek gibi iç
organlara zarar verir.

B) Ağızdan, burundan, deri altı veya damar içi
enjeksiyonla alınırlar.

96. Parçanın birinci cümlesinde geçen “die zur Erzielung dieser Effekte häufig mißbräuchlich verwendet
werden” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

SY

C) Uyuşturucu bağımlılarının önemli bir kısmı genç
insanlardır.

D) Bazı uyuşturucu maddeler ilk alındığında bağımlılık yaratır.

A) Bu maddeler kötüye kullanıldığında ortaya çıkan
etkiler

E) Uyuşturucu madde almayan bir bağımlıda belirli
yoksunluk belirtileri ortaya çıkar.

B) Bu etkileri elde etmek için sıklıkla kötüye kullanılan

C) Kötüye kullanıldığında elde edilen etkiler

D) Bu etkileri daha sık elde etmek için kötüye kullanılan maddeler

E) Sıklıkla kullanılan bu maddelerin kötü etkileri

100. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “letztere ist
besonders gefährlich” ifadesinin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

Ö

A) Sonuç olarak hepsi tehlikelidir
B) Sonunda ortaya çıkan bu tehlike

97. Parçada uyuşturucu maddelerin etkileri arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

C) Tehlikeli sonuçlar doğuran

A) Saldırgan davranışların artması

D) Özelliklerinden dolayı tehlikelidir

B) Fiziksel verimin artması

E) Sonuncusu özellikle tehlikelidir

C) Korkuların giderilmesi

D) Gerginliklerin ortadan kaldırılması

E) Psikolojik verimin artması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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Ö
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2010-TUS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı
iptal edilecektir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle
okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz.

M

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla;
cep bilgisayarı, kol ya da cep saati, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük
işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap
makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da
sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava
girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
girmek yasaktır. Kulaklık, küpe, broş vb. takı,
herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle
yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri
de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe
içerisinde su getirebileceklerdir.

8. Cevap kağıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdına
yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi
bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir.

SY

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 120
dakikadır (2 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 90 ve
son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına
kesinlikle izin verilmeyecektir.

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanına işaretleyiniz.
Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı
Türü, salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol
edilerek paraflanacaktır. Sizin işaretlediğiniz ile salon
görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü arasında fark
olması hâlinde salon görevlilerinin parafladıkları
kitapçık türü dikkate alınacaktır. Cevap kâğıdında
soru kitapçığı türü işaretlenmemiş veya paraflanmamış adayların cevap kâğıtları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları;
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına
uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması,
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Ö

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları
uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya
toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya
eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde,
ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava
giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazılması ve
işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya
yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi
mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve
işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya
yanlışlık olması hâlinde durumunuz Sınav Salon
Tutanağında belirtilecektir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı, 2010-TUS Sonbahar Dönemi
Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine
teslim etmeyi unutmayınız.
15. Yabancı Dil Sınavının sonuçları, 12 Aralık 2010
Pazar sabahına kadar ÖSYM’nin, www.osym.gov.tr
internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
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