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1. Cümleye “Süre gelen koruyucu önlemlere rağmen, git-
tikçe artan sayıda küçük çocuk hâlâ kazara ilaç zehirlen-
melerine maruz kalıyor” anlamını E seçeneğindeki 
“measure = önlem, tedbir” verebilir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) initiation: başlatma, başlangıç  

B) decline: düşüş, azalma, eksilme, gerileme   

C) consumption: tüketim

D) instance: misal, olay, an, durum   

CEVAP: E

2. Cümleye “İnsanlar yaşlandıkça, sigaranın zararlarının 
farkına varırlar ve sigaraya hiç başlamamış olmayı diler-
ler” anlamını A seçeneğinde geçen “hazards” (zarar) 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

B) symptom  : belirti, işaret, semptom

C) fantasy : fantazi, hayal

D) function  : işlev, fonksiyon

E) foundation  : temel

CEVAP: A

3. Cümleye “Öncelikle doğurganlıktaki düşüş ve ikinci olar-
ak da ölüm oranındaki azalmadan dolayı, bir nüfusun yaş 
yapısı yaşlı insanların sayı ve oranının artmasıyla birlikte 
daha da yaşlanır” anlamını C seçeneğindeki “secondari-
ly = ikincil olarak” verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) lately: son zamanlarda

B) formerly: önceden, eskiden

D) accidentally: kazara 

E) normally: normal olarak

CEVAP: C
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4. Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Michael Jackson’ın eski doktoru 
Los Angeles’taki bir jüri tarafından istemeden birinin 
ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu” anlamındadır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “involuntary (iste-
meden)” olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) identical: tıpkı, özdeş

B) crucial: çok önemli, elzem

C) involuntary: istemeden, istemsiz 

D) accessible: ulaşılabilir

E) applicable: uygulanabilir

CEVAP: C

5. Cümleye “Biri aksırdığında çoğumuz nefesimizi tutarız 
ve bunun bizi koruyan bir güvenlik kalkanı olduğunu 
düşünürüz” anlamını E seçeneğinde geçen “protect” 
(korumak) verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) release : salıvermek

B) waste : sarf etmek, israf etmek

C) attract : cezbetmek, çekmek

D) dismiss : kovmak; işten atmak; reddetmek

CEVAP: E
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6.  Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “44 milyona yakın Amerikalı 
günde ortalama kişi başına 5 dolar veren devlet yiyecek 
yardımı ya da Ek Besin Destek Programına bağımlıdır” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük “rely 
on (bel bağlamak, bağlı olmak)” olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) bring about: yol açmak, gündeme getirmek

B) cut down: kısmak, azaltmak

C) rely on: -e bel bağlamak   

D) call off: kesmek

E) bring up: yetiştirmek, tartışmaya açmak

CEVAP: C

7. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu sorunun “adjective 
clause” (that ………… people for thousands of years) 
bölümünde yer alan “for thousands of years” zaman 
zarfından dolayı ikinci boşluğa gelen fiil “present per-
fect tense” olarak çekilmelidir. Bu sıfat cümlesinin bağlı 
olduğu ana cümlede (Malaria …………. a common and 
serious disease) başkaca zaman zarfının olmaması, ana 
cümle ile yan cümle arasında zaman uyumu olduğuna 
işaret etmektedir. Ana cümlenin “present” yan cümlenin 
“present perfect” olarak çekimi olan “is / has affected” C 
seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt C olacaktır.

Ek Gramer Notu: “Present Perfect Tense” kullanımını 
gerektiren zarflar:

so far, within / through / over / in / for /
during the last / recent / past ten days, 

until now, recently, lately, so far,
since last Tuesday, for several weeks,

up to this moment, yet, just, already

CEVAP: C
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8. Bu cümlede ikinci boşluğa kadar olan bölüm cümlenin 
öznesi durumundadır ve bir “reduced relative clause” 
(indirgenmiş / kısaltılmış sıfat cümleciği) içermektedir. 
Sıfat cümleciklerinde çok değişik indirgeme biçimi olmak-
la beraber, bu cümlede söz konusu olan yapı “super-
lative+noun + infinitive” yapısıdır. Bu yapıyı aşağıdaki 
örnekte inceleyelim:

relative clause with a 
pronoun

reduced relative clause

The first sergeon who 
conducted organ 
transplantation

  (superlative + noun 
+relative clause)

The first surgeon 
to conduct organ 
transplantation

(superlative + noun + 
infinitive phrase)

Örnekte de görüldüğü gibi, nitelenen isimden önce bir 
“superlative adjective” varsa, isimden sonra gelen sıfat 
cümleciği “infinitive phrase” durumuna indirgenir. Bu 
duruma “ordinal numbers” olarak bildiğimiz sıra ve derece 
gösteren sayılar da (first, last, second, next …) dahildir. 
Bu açıklamaya göre ilk boşluğa “to conduct” (=who con-
ducted / had conducted) ifadesi gelmelidir. İkinci boşluğa 
gelecek fiil bu durumda “main verb” olacaktır. Cümlede 
organ nakli yapan ilk insandan söz edildiğine göre, fiil 
“past” zaman türevlerinden birisi olmalıdır. D seçeneği 
dışında kalan seçeneklerde ise “be” fiilini ya “present” 
ya da “future” çekimleriyle görmekteyiz. Bu nedenle bu 
seçenekler de doğru olamaz. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

9. Bu soruda ilk boşlukta diğer sözcükler arası anlam 
ilişkisini kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümleye 
“Norveç’te bilim adamları, hemen hemen 30.000 kadın 
ve erkek ile ilgili bilgiyi analiz ettiler” anlamını “data 
…………. nearly 30,000 men and women” ifadesine “on” 
ilgecini yerleştirerek verebiliriz. İkinci boşluktaise bağıl bir 
ilgeç sorgulanmaktadır. Bu boşluktan önce gelen “die” 
sözcüğünden sonra “-den ölmek”  anlamında bağıl ilgeç 
olarak “from” ilgeci kullanılır. Doğru yanıt A’dır.

CEVAP: A

10. Bu soruda edatları sadece cümlenin anlamını düşünerek 
tespit edebiliriz. Cümleye “çoğu insan yüksek tansiyon 
ile yıllarca hatta bilmeden yaşasa da” anlamını sırasıyla 
“with” ve “without” edatlarıyla verebiliriz. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. 

CEVAP: E



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

Deneme - 1
SAĞLIK BİLİMLERİ

11. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk bölümün-
de, “threat” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “to” 
ilgeci kullanılır. Sorunun ikinci bölümünde ise “take-offs 
and landings” isim öbeğinden önce edat olarak seçenek-
ler içerisinden “kalkış ve inişler esnasında” anlamında 
“during” edatı kullanılır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A

12. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “İntihar ve 
kendine zarar vermek kendi başlarına akıl sağlığı sorunu 
değildir” anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci 
cümle ise, “… zihinsel sıkıntı ile ilişkilendirilirler” anlamı-
na gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu 
tür zıtlık ilişkisi içeren iki sıralı cümleyi birbirine bağlamak 
için seçenekler içinden yalnızca D seçeneğinde geçen 
“but = ancak” kullanılabilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “İntihar ve kendine zarar 
vermek kendi başlarına akıl sağlığı sorunu değildir, ancak 
zihinsel sıkıntı ile ilişkilendirilirler” olacaktır.

Seçenekler;

A) so that: “maksadıyla” anlamına gelir. Amaç bildiren 
yan cümleleri ana cümleye bağlamak için kullanılan  
“adverbial clause of purpose”  bağlacıdır. Bu soruda 
hem işlevsel hem de anlamsal olarak doğru yanıt 
olamaz.

B) in case: “ne olur ne olmaz diye” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of unwanted purpose”  bağlacıdır. 
Bu soruda hem işlevsel hem de anlamsal olarak 
doğru yanıt olamaz.

C) just as: “tıpkı … aynı şekilde” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of manner” bağlacıdır. Bu soruda, 
böyle bir işleve ve anlama sahip olmadığı için doğru 
yanıt olamaz.

D) but: “Ancak” anlamına gelen bir eş düzey (coordi-
nate conjunction) bağlacıdır. Hem kavramsal hem de 
yapısal olarak bu soruda boş bırakılan kısmı doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır.

E) though: “-sa bile; -e rağmen” anlamına gelir. Zıtlık 
bildiren yan cümleleri ana cümleye bağlar. Bu soruda, 
böyle bir işleve sahip olmadığı için doğru yanıt ola-
maz.

CEVAP: D
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13. Bu sorunun ilk kısmında sonuç bildiren zarf cümlecikleri 
içinde özel bir yapı olan “... such + noun phrase + that 
+ SVO” yapısı, ikinci kısmında sonuç bildiren infinitive 
içinde özel bir yapı olan “... too + adjective + to + V1” 
yapısı sorulmaktadır. Bu durumda sorunun ilk kısmını 
“such a”, ikinci kısmına ise “too” sözcükleri doğru bir 
şekilde tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A

14. Bu soruda doğru yanıt soru kavramsal olarak inceleyerek 
tespit edilir. Soru kökünde ilk cümle, “Hastaneye çok erken 
gittik” anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci 
cümle ise, “ameliyattan önce onu görebilmek” anlamı-
na gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında amaç / sonuç ilişkisi olduğu görülür. Bu 
tür amaç cümleciklerini ana cümleye bağlamak için amaç 
cümleciğinin başına “so that” kullanılabilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı ““ameliyat-
tan önce onu görebilmek için hastaneye çok erken gittik” 
olacaktır.

Seçenekler; 

A) because: “-den dolayı, için, çünkü” anlamına gelir. 
Neden bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. Bu soruda 
böyle bir anlam olmadığından yanlıştır. 

B) even if: “-sa bile” anlamına gelir. Dolaylı zıtlık / şart 
bildiren bir “adverbial clause”  cümleciğini temel cüml-
eye bağlar. Bu soruda böyle bir anlam olmadığından 
yanlıştır. 

C) for fear that: “korkusuyla” anlamına gelir. İstenmedik 
şart / olasılık bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
temel cümleye bağlar. Bu soruda böyle bir anlam 
olmadığından yanlıştır.

D) in addition: “ek olarak” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir.

E) so that: “maksadıyla” anlamına gelir. Amaç bil-
diren yan cümleleri ana cümleye bağlamak için 
kullanılan  “adverbial clause of purpose”  bağlacıdır. 
Hem kavramsal hem de yapısal olarak bu soruda boş 
bırakılan kısmı doğru bir şekilde tamamlamaktadır.

CEVAP: E
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15. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam 
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek 
için kullandığımız yapılara “transitional words / transitors 
/ connectors” adını veririz. Bu soruda “transitional words 
/ transitors / connectors” bilgisi ölçülmektedir. Bu tür sor-
uları yanıtlarken boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin 
anlamları ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir. 
Bu soruda boşluktan önce verilmiş olan cümlenin anlamı 
“Yeme bozuklukları irade zayıflığından ya da kötü alışkan-
lıktan dolayı değildir” olur. Boşluktan sonraki cümle ise 
Türkçe’ye “Bunlar gerçek, tedavi edilebilir hastalıklardır” 
şeklinde çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu iki 
ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş ifadesinin (transitional 
words / transitors / connectors) “daha doğrusu” anlamı-
na gelen “rather” olduğu görülecektir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) hence: dolayısıyla, o halde, nitekim, bunun için, bu 
yüzden

B) in addition: ilave olarak, ek olarak

C) even if: -sa bile; -e rağmen

D) since: -den beri; için, -den dolayı

CEVAP: E

16.  Cümleye “Bilimadamları, civa konusunda küresel bir 
anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunan yetkilileri 
öldürücü kimyasalın tamamen yasaklanmasının, anılan 
kimyasalın aşılarda kullanımından dolayı halk sağlığı 
için tehlikeli olacağı konusunda uyarıyorlar” anlamını C 
seçeneğinde verilen “because of” verebilir. Doğru yanıt 
C’dir.

Seçenekler; 

A) so as to: “maksadıyla, için” anlamına gelen “infin-
itive” bir yapıdır. Bu soruda yapısal olarak uygun 
değildir (in order to+Vkök)

B) despite: “-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir (despite+Ving  / Noun / Noun 
Phrase / Noun Clause). Bu soruda anlamsal olarak 
uygun değildir.
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C) because of: “nedeniyle” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir (because of + Ving / Noun / Noun 
Phrase / Noun Clause). Bu soruda hem yapısal hem 
de anlamsal olarak boş bırakılan bölümü doğru bir 
şekilde doldurabilir. 

D) therefore: “sonuç olarak, bunun bir sonucu olarak” 
anlamına gelen bir “transitional words / transitors / 
connectors” sözcüktür. Yapısal olarak birbirinden ayrı 
iki yapı arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek, böyle-
likle akıcılığı sağlayabilmek ve sonuç bildiren cümleyi 
neden cümlesine anlamsal olarak bağlamak için 
kullandığımız  “transitional words / transitors / connec-
tors” sözcük öbeğidir. Bu soruda böyle bir anlama ve 
işleve sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

E) in addition to: “ek olarak” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kul-
lanılabilen yapılar gelebilir (in addition to + Ving / Noun 
/ Noun Clause). Bu soruda anlamsal olarak uygun 
değildir.

CEVAP: C

17. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, cümleye “Popüler 
inancın tersine, laboratuar araştırmaları göstermiştir ki 
erkekler, kadınlardan daha yüksek bir acı toleransına 
sahiptir” anlamını seçenekler içerisinden B seçeneğinde 
geçen “contrary to”  (-e karşın, aksine, tersine) ifadesinin 
verebileceği görülür. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler;

A) Compared to: “mukayese edildiğinde” anlamına gelir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. (compared to + Ving / Noun / Noun 
Phrase / Noun Clause)  

B) Contrary to: “aksine” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. (contrary to + Ving / Noun / Noun 
Phrase / Noun Clause)

C) As regards: “-e gelince” anlamına gelir. Yapısal olar-
ak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen yapılar gele-
bilir. (as regards + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)
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D) Rather than: “-den ziyade” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. (rather than + Ving / Noun / Noun 
Clause)

E) In case of: “ne olur ne olmaz diye” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. (in case of + Ving / Noun 
/ Noun Clause)

CEVAP: B

18. Sorudaki her iki boşluktan sonra birbiriyle aynı yapıda iki 
“isim öbeği” verilmiştir. Bu demek oluyor ki seçenekler 
içinden bu cümle için uygun olan yapı bir “correlative 
conjunction” olacaktır. Bu bağlaçlar, hatırlayacağınız gibi 
birbiriyle tıpatıp aynı işlev ve yapıda dilbilgisi öbekler-
ini ilişkilendirmek için kullanılır. Bu bağlaçlar arasında 
“either… or, neither … nor, not only … but also, both … 
and” sayılabilir. Bu cümleyi doğru tamamlayacak seçenek 
E “both / and” olacaktır: “Fransız sosyolog Emile 
Durkheim, insanoğlunun hem bir birey hem de toplumda 
var olan sosyal bir varlık olduğunu iddia etmiştir.” 

CEVAP: E

19. Bu soruda “participle” türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Beş Amerikalıdan birinin obez 
olduğu 1990’lar ile kıyasla günümüzde üç Amerikalıdan 
biri obezdir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “compared to (ile kıyasya)” olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) because of: -den dolayı           

B) as a result of: -nın sonucu olarak

C) regardless of: -e bakılmaksızın       

D) despite: -e rağmen

E) compared to: ile kıyasla

CEVAP: E
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20. Bu soru incelendiğinde “those” işaret zamirini niteleye-
cek bir “adjective clause” yapısının ilgi zamirinin eksik 
olduğu görülecektir. Bu yapıdaki “adjective clause” içinde 
işlevi “özne” olan insan yerine kullanılan bir işaret zamirini 
nitelemek için “who / that” ilgi zamirlerinden biri kulla-
nılabilir. Bu nedenle, seçenekler içinde “those”  ismini 
doğru niteleyen “adjective clause” yapısı “who” olmalıdır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu soruyu doğru cevapla-
yabilmek için soru kökünde yer alan karmaşık cümleyi 
oluşturan basit cümleleri tahmin etmeli ve iki cümlenin 
nasıl birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu karmaşık cümlenin iki 
temel cümlesi şöyledir:

Those are having a heart attack but do not feel tight-
ness or pain in the chest. They may not realize what 
is happening.

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. 
Daha sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective 
clause” içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, 
nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitel-
enen ismi atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle 
“Those WHO are having a heart attack but do not feel 
tightness or pain in the chest may not realize what is 
happening” şeklini alacaktır. 

CEVAP: B

21. Soruda yer alan cümlede “organize” fiilinin nesnesi 
olabilecek zamir türü sözcüğün eksik olduğu görülüyor. 
Boşluktan önce yer alan “communities of cells” ifad-
esi çoğul bir isim olduğundan, A ve E seçenekleri doğru 
olamaz, çünkü boşluğa gelecek nesne konumundaki 
zamir türü sözcük öznenin dengi olmak durumunda. 
Cümledeki anlama bakılırsa, söylenmek istenen “Hücre 
toplulukları kendilerini dokular şeklinde düzenlerler” old-
uğuna göre, cümleye “kendileri” anlamını verecek sözcük 
B seçeneğindeki “themselves” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B
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22. Bu soruda, boşluktan sonraki ifadeyi temel cümle ile 
anlamlı şekilde ilişkilendirecek bağlaç türü ifadenin bulun-
ması isteniyor. A seçeneğindeki “in addition” zarfı, 
ardından isim geldiğinde “to” ile birlikte kullanılmalıdır. 
D seçeneğindeki “as well” (-de, -da) cümle sonuna 
gelmelidir. E seçeneğindeki “just as” (tıpkı ….. gibi) ise 
bir benzerliğe işaret etmelidir, ancak cümlede böyle bir 
durum söz konusu değildir. B ve C seçeneklerinden cüm-
leyi anlamca doğru tamamlayacak ifade C seçeneğindeki 
“as well as” (yanı sıra) olur. Cümlenin anlamı: “Bu doku-
lar, metabolik atıkları ve karbondioksidi atma imkanının 
yanı sıra, oksijen ve besinlere ihtiyaç duyarlar.”

CEVAP: C

23. Bir cümlede bileşik cümle yapısı olmadığı halde birden 
fazla fiil söz konusuysa, bu fiillerden sadece birisi belli 
bir zaman göre çekilmiş durumda olur. Diğer bütün 
fiiller participle ya da infinitive yapılara indirgenir ve bu 
olaya bilindiği gibi reduction adını veriyoruz. Bu cüm-
lede görüldüğü gibi “satisfies” fiili simple present tense 
zaman kipine göre çekilmiştir. Buna ek olarak boşluğa 
gelecek fiil ile arasında herhangi bir bağlaç yoktur. Bu 
durumda boşluğa gelecek fiil reduction yapıda olmalıdır. 
Bu yapıdaki fiiller active ya da passive reduction yapıda 
olabilir. Bunu belirlemek için passive cümle yapısını 
sorgularken yaptığımız gibi, fiilden sonra nesne olup 
olmadığına bakarız. Sorudaki cümlede boşluktan sonra 
nesne yer almadığına göre, bu boşluğa gelecek fiilin 
passive çekimli reduction olması gerekir. Seçenekler 
içinde tek passive çekimli fiil D seçeneğinde verilmiştir. 
Bu cümlenin reduced olmadan önceki hali şöyledir: “The 
formation of new blood vessels, which are known as 
angiogenesis, satisfies these needs.” Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

Deneme - 1
SAĞLIK BİLİMLERİ

24. Sorudaki cümlede boşluktan hemen sonra “low” (düşük, 
aşağı) anlamına gelen bir sıfat yer almaktadır. Bu durum-
da A seçeneğinin doğru olabilmesi için ikinci bir “as” 
sözcüğüne ihtiyaç vardır: “as low as” İkinci olarak B 
seçeneğindeki “in order to” amaç belirtmek için kul-
lanılır ve ardından V1 yapıda fiil gelmesi gerekir. C 
seçeneğindeki “so as” ifadesi de “to + V1” ile devam 
eder ve “in order to” ile aynı anlam ve işleve sahiptir. D 
seçeneğindeki “so” (öyle) sözcüğünü sıfat ya da zarf türü 
bir sözcük izler ve “öyle ….” anlamına gelir. Ancak daha 
sonrasında bu yapı bir “that clause” ile devam etmelidir 
(so + adj. / adv. + THAT +SVO). E seçeneğindeki “too” 
zarfı da aynı şekilde sıfat ya da zarf türü bir sözcük ile 
devam eder ve aşırılıktan kaynaklanan bir olumsuz sonu-
ca işaret eder. Genellikle arkasına “to + V1” yapısı gelir. 
Sorudaki cümle anlam açısından dikkatle incelendiğinde, 
“and” bağlacından sonra söz konusu olumsuz sonuca 
işaret edilmektedir. Bu durumda doğru yanıt E seçeneği 
olacaktır. Cümlenin anlamı: “hacim oranına göre yüzey 
alanı çok azalır ve gelişen tümör açlık çekmeye başlar.”

CEVAP: E

25. Bu soruda cümleler arası anlamsal geçişe imkan veren 
zarf türü bağlaç bilgisi sorgulanmaktadır. Bu gibi soru-
larda hem önceki hem de sonraki cümle anlamsal olarak 
sorgulanmalıdır. Ancak bu sorgulamayı derinlemesine 
yapmadan önce, iki cümle arasındaki anlamsal ilişkinin 
ne yönde (zaman, tezatlık, neden/sonuç, koşul, benzerlik, 
örnekleme, vs.) olduğuna bakmak çok işe yarayabilir. İlk 
cümlenin anlamı “hacim oranına göre yüzey alanı çok 
düşer ve gelişen tümör açlık çekmeye başlar” olur. İkinci 
cümlede ise anlam “…. kanser hücreleri civardaki kan 
damarlarının hücrelerine sinyaller gönderir” olduğuna 
göre, ikinci cümlede kanser hücrelerinin sinyaller gön-
dermesi, önceki cümlede gelişmekte olan tümörün açlık 
çekmeye başlamasına bir tepki / cevap olarak gerçekleş-
mektedir. Bu durumda iki cümleyi anlamca doğru ilişki-
lendirecek ifade A seçeneğindeki “in response” (cevap 
olarak / karşılık olarak) olacaktır.

Diğer seçenekler ve anlamları:

B) In advance: önceden

C) By contrast: aksine, tersine, -e karşın

D) In practice: uygulamada, pratikte

E) Similarly: benzer şekilde

CEVAP: A
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26. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Günümüzde işitme cihazları birçok 
gelişmiş özellik sunar” anlamındadır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “offer (sunmak, sahip olmak)” olmalıdır. 
Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  retard: geciktirmek   

B)  offer:  sunmak, sahip olmak

C)  impede: engellmek     

D)  diminish: azaltmak

E)  terminate: sonlandırmak

CEVAP: B

27.  Bu soru incelendiğinde “directional microphones” isim 
öbeğini niteleyecek bir “adjective clause” yapısının ilgi 
zamirinin eksik olduğu görülecektir. Bu yapıda olduğu gibi 
sıfat cümleciği içinde işlevi özne olan bir cins ismi nitele-
mek için “which / that” ilgi zamirlerinden biri kullanılır. Bu 
nedenle, seçenekler içinde “directional microphones”  
ismini doğru niteleyen “adjective clause” yapısının ilgi 
zamiri “which” olmalıdır. Bu soruyu doğru cevaplayabil-
mek için soru kökünde yer alan karmaşık cümleyi oluş-
turan basit cümleleri tahmin etmeli ve iki cümlenin nasıl 
birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu karmaşık cümlenin iki temel 
cümlesi şöyledir:

One of these is directional microphones. Directional 
microphones do a better job of picking up the noise 
in front of the listener and reducing background 
noise interference.

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. Daha 
sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective clause” 
içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, nitele-
necek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitelenen 
ismi atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle “One 
of these is directional microphones which do a better 
job of picking up the noise in front of the listener 
and reducing background noise interference” şeklini 
alacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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28. Bu soruda edat öbeği türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Bu konuşmanın tespit edilm-
esi hususunda özellikle önemlidir” anlamındadır. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “with respect to (hususun-
da, ile ilgili olarak)” olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  with respect to: hususunda, ile ilgili olarak

B)  in case of: durumunda

C)  in return for: -e karşın , -e karşılık olarak, -e ceva-
ben 

D)  owing to: -den dolayı 

E)  despite: -e rağmen

CEVAP: A

29. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam 
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek 
için kullandığımız yapılara “transition adverbs / transi-
tors / connectors” adını veririz. Bu soruda “transition 
adverbs / transitors / connectors” bilgisi ölçülmek-
tedir. Bu tür soruları yanıtlarken boşluktan önceki ve 
sonraki cümlelerin anlamları ve bu iki cümlenin anlam 
ilişkisi düşünülmelidir. Bu soruda boşluktan önce gelen 
cümle “Diğer bir özellik uyumlu telefonlar ile konuşurk-
en tüm dış sesleri kesen ayrıca telecoil olarak da 
bilinen telefon adaptörleridir” ve boşluktan sonra gelen 
cümle ise “Kullanıcıların toplu duyuruları doğrudan alma-
larına imkan tanırlar” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler 
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş 
kelimesinin (transition adverbs / transitors / con-
nectors) “İlave olarak, ek olarak” anlamına gelen “In 
addition” olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Diğer bir özellik uyumlu telefonlar ile konuşurken 
tüm dış sesleri kesen ayrıca telecoil olarak da bilinen 
telefon adaptörleridir. İlave olarak, kullanıcıların toplu 
duyuruları doğrudan almalarına da imkan tanırlar” olacak-
tır. Doğru yanıt E seçeneğidir.
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Seçenekler; 

A) However: “ancak, bununla birlikte” anlamına gelen 
“transitor” bir sözcüktür. Yapısal olarak birbirinde 
ayrı iki yapı arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve 
böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız 
dolaylı zıtlık içeren yapıları birbirine bağlamak için 
kullandığımız “transitional words / transitors / connec-
tors” sözcük öbeğidir. Bu cümlede anlamsal olarak 
uygun değildir.

B) Owing to: “-den dolayı” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine  
kullanılabilen yapılar gelebilir.  (owing to + Ving / Noun 
/ Noun Phrase / Noun). Bu soruda, böyle bir işleve ve 
anlama sahip olmadığı için yanlıştır.

C) Despite: “-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir.  Bu soruda hem kavramsal hem 
de yapısal olarak uygun değildir. 

D) Rather: “daha doğrusu” anlamına gelen bir “transi-
tional words / transitors /connectors” sözcüktür. Bu 
cümlede anlamsal olarak uygun değildir.

E) In addition: ek olarak, ayrıca, bundan da ötesi” anlamı-
na gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki 
cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbir-
ine bağlar. 

CEVAP: E

30. Bu soruda “intensifier / determiner” türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle “Daha da yeni 
bir inovasyon  … bluetooth teknolojisidir” anlamındadır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “even ( ....., da / hatta 
/ bile” olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. Bu 
işleve sahip diğer zarf türü sözcükler şunlardır: “far, much, 
still, a lot”

CEVAP: B
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31. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Ticari sigaralar-
da bulunan kimyasal katkılarla birleşince” ifadesini 
seçenekler içinden anlamlı olarak B seçeneğinde verilen 
“nikotin vücudu farklı etkiler” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt 
B seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Nikotin, 
ticari sigaralarda bulunan kimyasal katkılarla birleşince 
vücudu farklı etkiler” olacaktır. 

CEVAP: B

32. Soruda verilen cümle “Somon ve yabanmersini yüklemesi 
yapar ve yeşil çay içeriz” anlamına gelmektedir. Cümlenin 
öznesi bu soruda olduğu gibi spesifik bir özne ise (I, we, 
you), cümleyi anlamlı olarak tamamlayacak cümlede de 
öncelikle öznel uyum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
durumda B ve E seçeneklerinin ilk aşamada doğru olma 
olasılığı zayıflamaktadır. Sorudaki cümleden bir beklenti 
oluşturursak, bu eylemleri hangi amaçla yaptığımızın 
gerekçesini seçeneklerde arama yoluna gidebiliriz. Bu 
durumda cümleyi anlamlı olarak tamamlayacak ifade C 
seçeneğindeki ifade olur: “çünkü bize bunların kanseri, 
kalp hastalığını ya da Alzheimer’ı önleyeceği söylen-
miştir.” Bu cümlede geçen “they” zamiri soru cüm-
lesinde geçen “salmon, blueberries, green tea” yerine 
kullanılmıştır ve ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: C

33. Soru kökünde verilen “solunan havanın alt solunum yol-
larına girdiği ya da çıktığı ..” ifadesini anlamsal olarak en 
iyi D seçeneğinde verilen “Burun …. ana kanalı oluşturur” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Burun, 
solunan havanın alt solunum yollarına girdiği ya da çıktığı 
ana kanalı oluşturur” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Diğer seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili 
değildir. 

CEVAP: D
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34. Soru kökünde verilen “Düşürülen Fransız uçağının pilo-
tu yaralarından dolayı öldü” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi B seçeneğinde verilen “güvenli bölgeye tahli-
ye edilirken” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Düşürülen Fransız uçağının pilotu güvenli bölg-
eye tahliye edilirken yaralarından dolayı öldü” olacaktır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Ayrıca bu seçenekte geçen 
“he” şahıs zamiri soru kökünde geçen “The pilot of 
the downed French helicopter” ismi yerine kullanılmış 
ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 

CEVAP: B

35. Soru kökünde verilen “Büyüme döneminde doğru yiye-
cekleri yemek özellikle önemlidir” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi C seçeneğinde verilen “çünkü vücut büyüme, 
gelişme ve sağlıklı kalabilmek için çeşitli vitamin ve 
minerallere ihtiyaç duyar” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Büyüme döneminde doğru yiyecekleri 
yemek özellikle önemlidir, çünkü vücut büyüme, gelişme 
ve sağlıklı kalabilmek için çeşitli vitamin ve minerallere 
ihtiyaç duyar” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 

CEVAP: C

36.  Soru kökünde verilen “yetersiz beslenme, çocuk hast-
alıkları geçirmeniz ve kötü eğitim almanız olasıdır” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi  B seçeneğinde verilen 
“Eğer fakir bir ailenin çocuğu olarak doğduysanız” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Eğer fakir bir 
ailenin çocuğu olarak doğduysanız, yetersiz beslenme, 
çocuk hastalıkları geçirmeniz ve kötü eğitim almanız 
olasıdır” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 

CEVAP: B
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37. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Temizleme ya da 
başka tür derinin deriye fiziki teması sırasında başka bir 
hayvana dokunduklarında” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde D seçeneğinde geçen “Köpekler 
hastalığı genellikle .... kaparlar” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Köpekler hastalığı genellikle temizleme ya da başka tür 
derinin deriye fiziki teması sırasında başka bir hayvana 
dokunduklarında kaparlar” olacaktır. Soru kökünde geçen 
“they” zamiri de bu seçenekte geçen “dogs” ismi yerine 
kullanılmıştır.

CEVAP: D

38. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Hem kız hem de 
erkek çocuklarda birçok fiziki değişiklik olur” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde A seçeneğinde 
geçen “onlar ergenlik öncesinde ya da ergenlik yılların-
dayken” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “ergenlik öncesinde ya da 
ergenlik yıllarındayken hem kız hem de erkek çocuklarda 
birçok fiziki değişiklik olur” olacaktır. Ayrıca bu seçenekte 
geçen “they” şahıs zamiri soru kökünde geçen “both 
boys and girls” ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
tespitinde ipucu oluşturmuştur. Diğer seçenekler soru 
kökünü kavramsal olarak doğru bir şekilde tamamlama-
dıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: A

39. “But” ile başlayan bu cümle ile doğru seçenek arasında 
anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu nedenle bu sorunun doğru 
yanıtı soru kökünün ve seçeneklerin kavramsal olarak 
incelenmesiyle tespit edilebilir. Soru kökünde verilen 
“… ancak süpermarketler ilişiği olduğu düşünülen 
tüm burgerleri satıştan çektiler” ifadesini, seçenekler 
içinden E seçeneğinde verilen “Hiçbir sağlık riski yoktu 
…” ifadesi anlamlı bir şekilde tamamlar. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E
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40. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “semptomlar daha 
belirginleşir” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde C seçeneğinde geçen “Hastalık ilerledikçe” ifad-
esi tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Hastalık ilerledikçe, semptomlar daha 
belirginleşir” olacaktır. Diğer seçenekler soru kökünü 
kavramsal olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları için 
doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: C

41. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Dünya genelindeki 
önemine rağmen” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı 
bir şekilde D seçeneğinde geçen “İnsanların sepsis 
konusundaki farkındalıkları zayıftır” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Dünya genelindeki önemine rağmen, insanların sepsis 
konusundaki farkındalıkları zayıftır” olacaktır. Ayrıca soru 
kökünde geçen “its” şahıs zamiri bu seçenekte geçen 
“sepsis” ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitin-
de ipucu oluşturmuştur. Diğer seçenekler soru kökünü 
kavramsal olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları için 
doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: D

42. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi “is the pos-
sibility of mobilizing the immune system”  ifadesidir ve 
bu ifade yalnızca D seçeneğinde “bağışıklık sistemini 
harekete geçirme olasılığıdır” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

43. Soru kökünde yer alan “Although he was brought to 
the hospital only a few hours ago” yan cümleciğinin 
Türkçe karşılığı “Hastaneye yalnızca birkaç saat önce 
getirilmiş olmasına karşın” olur. Bu ifade tarzını sadece C 
seçeneğinde görmekteyiz. Bu yüzden bu seçenek doğru 
olur.

CEVAP: C
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44. Bu soruda temel cümlenin (…. , they had no other 
choise but trust him) Türkçe karşılığı “… güvenmekten 
başka çareleri yoktu” ifadesidir. Bu ifade tarzını sadece E 
seçeneğinde görmekteyiz. Bu yüzden bu seçenek doğru 
olur.

CEVAP: E

45. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi “Four 
scientists working for research institutions acknowl-
edged” ifadesidir ve bu ifadenin karşılığı yalnızca B 
seçeneğinde “Araştırma kuruluşları adına çalışan dört 
bilim adamı … kabul etti” şeklinde doğru olarak çevrilm-
iştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

46. Soru kökünde verilen bağlaç ve ikinci cümlenin özne + 
yüklemi “but the symptoms can be more severe” ifadesidir 
ve bu ifadenin karşılığı yalnızca A seçeneğinde “ancak 
semptomlar … daha şiddetli olabilir” şeklinde doğru olar-
ak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

47. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi 
“Common bacterial infections have began to become 
a nightmare for hospitals worldwide” ifadesidir ve bu 
ifadenin karşılığı yalnızca E seçeneğinde “Sıradan bakteri 
enfeksiyonları; … dünyanın her yerinde hastaneler için bir 
kabus olmaya başlamıştır” şeklinde doğru olarak çevrilm-
iştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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48. Soru kökünde verilen “Sebebi tam olarak bilinmeme-
kle birlikte …”  ifadesinin İngilizce dengi yalnızca B 
seçeneğinde “Although its reason is not known perfect-
ly …” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

49. Soru kökünde verilen “Kızamık geçiren biriyle yakın 
temasta bulunmuş ve tam aşılanmamışsanız …”  
ifadesinin İngilizce dengi yalnızca A seçeneğinde “if you 
have been in close contact with someone who has mea-
sles and you’ve not been fully vaccinated …” şeklinde 
doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

50. Soru kökünde verilen yan cümlenin yüklem öbeği “… bu 
silikonları önlem olarak çıkartmasını …” ifadesidir ve 
bu ifadenin karşılığı yalnızca E seçeneğinde “… should 
have them removed as a precaution” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

51. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi “beyindeki 
proteinlerle olan sorunlara verilen yanıttır” ifadesidir 
ve bu ifadenin karşılığı yalnızca C seçeneğinde “is the 
response to problems with proteins in the brain” şek-
linde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

Deneme - 1
SAĞLIK BİLİMLERİ

52. Soru kökünde verilen ana cümlenin yan cümle ve ana 
cümlenin öznesi “Göğüs kanseri riski yaşla birlikte arttığı 
için, 50-70 yaşları arasındaki tüm kadınlar” ifadesidir ve 
bu ifadenin karşılığı yalnızca A seçeneğinde “As the risk 
of breast cancer increases with age, all women who 
are 50 to 70 years old” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

53. Soru kökünde yer alan “Sağlık hizmetlerini ne şekilde 
düzenlemiş olurlarsa olsunlar Avrupa ülkelerinin hepsi, 
.... arttığını görmüştür…” ifadesinin doğru çevirisi yalnızca 
A seçeneğinde geçen “In whatever way the European 
countries have organized their health services, they 
have all seen an increase ...” ifadesidir.

CEVAP: A

54. Bu paragrafta tıbbi araştırmalarda asla kolay altın çözüm-
ler olamayacağı ve sadece bir araştırma sonucuna 
dayanarak kesin kararlara varılamayacağı ifade ediliyor. 
Özellikle paragrafın son cümlesinde “Bir araştırma her 
şeyi kanıtlar ya da kanıtlamaz demek yerine, …” ifadesi 
bu çıkarımı da doğrulamaktadır. Buna göre boşluğa gel-
ebilecek en uygun ifade A seçeneğindeki ifade olur: “Tek 
bir tıbbi araştırma nadiren kendi başına kesin sonuç 
belirtir.” 

CEVAP: A

55. Paragrafın ilk cümlesinde, sıtmanın dünyadaki en ciddi 
kamu sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ettiği belir-
tiliyor. İkinci cümlede ise sıtmanın gelişmekte olan ülkel-
erde birincil ölüm nedeni olduğu ifade ediliyor. Üçüncü 
cümledeyse, kurbanların çoğunun Afrikalı genç çocuklar 
olduğu vurgulanıyor. Bu durumda bu akışa en uygun ifade 
C seçeneğindeki cümle olacaktır: “Kıta genelinde, her 
30 saniyede bir Afrikalı çocuk ölmektedir.”

CEVAP: C
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56. İlk cümlede, araştırmacıların şizofreniyi semptomlarına 
göre iki kategoriye ayırdıkları belirtiliyor. İkinci cümledey-
se, ilk semptomun halüsinasyon, paranoya ve delüzyon-
ları ihtiva ettiği belirtiliyor. Boş bırakılan üçüncü cümleden 
sonraki cümlede, “negatif” olarak nitelendirilen diğer 
gruptaki semptomlardan söz ediliyor. Diğer bir dey-
işle, ikinci kategoriye giren semptomlardan bu cümlede 
söz ediliyor ve bu semptomlara “negatif” semptom-
lar adının verildiği ifade ediliyor. Bu durumda boşluğa 
gelecek cümle ilk grup semptomlarla ilgili olmalıdır ve 
“pozitif” olma olasılığı yüksektir. Bu yönde bir ifadeye 
B seçeneğinde rastlıyoruz: “Bunlara “pozitif semp-
tomlar” adı verilir çünkü hasta gerçeğe bir şeyler 
katmaktadır.” Halüsinasyon, paranoya ve delüzyon gibi 
durumlarda da hastanın gerçeğe kendinden bir şeyler 
kattığı bir gerçektir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

57.  Paragrafın ilk cümlesinde, aneminin bir hastalık değil, bir 
dizi farklı bozuklukların belirtisi olduğu ifade ediliyor. İkinci 
cümledeyse, aneminin yetersiz beslenme, kan kaybı, 
endüstriyel zehirlere maruz kalma, kemik iliği hastalıkları 
ve diğer bazı nedenlerden kaynaklanabileceği belirtiliyor. 
Üçüncü cümlede, düşük dereceli anemilerin genellikle 
enerji düşüklüğü dışında herhangi bir duruma neden 
olmayacağı söyleniyor. Boş bırakılan cümleden sonra 
gelen son cümlede “Bu duruma kalp çarpıntısı ve hızlı 
nabız ve kalp hareketleri eşlik edebilir” deniliyor. Bu 
durumda boş bırakılan yere gelecek ifade, bir öncekinin 
aksine, yüksek dereceli anemi vakarlıyla ilgili olmalıdır. 
Çünkü son cümlede de bu duruma ilişkin belirtilerden söz 
edilmiştir. Bu açıklamalara uygun ifade D seçeneğinde 
verilmiştir: “Ancak, daha şiddetli anemi vakalarında, 
zorlama nefes darlıklarına neden olur.” Son cümle bu 
ifadeyi destekleyici açıklamalar içermektedir. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. 

CEVAP: D
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58. İlk cümlede, stetoskop ile kalp atışlarını dinlediğimizde, 
temelde “lup-dup” şeklinde iki tip ritmik kalp sesi duyabi-
leceğimiz ifade ediliyor. Bunlardan ilki olan “lup” sesinin 
düşük tonda ve oldukça uzun soluklu bir ses olduğu 
belirtiliyor. Üçüncü cümledeyse, bu sesin oluşumuna 
AV valflerinin kapanmasının neden olduğu söyleniyor. 
Boşluktan sonraki son cümledeyse, “dup” sesinden söz 
ediliyor ve “this dup” diye başlıyor. Bu durumda boşluğa 
gelecek cümle, her iki ses arasında anlamsal bağlantıyı 
sağlayacak bir cümle olmalıdır. Bu yönde bir ifadeye E 
seçeneğinde rastlıyoruz: “Bu sesi hemen ardından 
daha yüksek tonda, daha keskin ve daha kısa süreli 
bir “dup” sesi izler.” Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

59. İlk cümlede diş köklerindeki enfeksiyonların tedavisinin 
çok zor olduğu belirtiliyor. Boş bırakılan ikinci cümleden 
sonraki cümledeyse, “Enfekte olmuş madde tamamen 
temizlenip çıkarılmalı ve oyulan bölüm doldurul-
malıdır” deniliyor. Konu cümlesinin enfekte olmuş diş 
köklerinin tedavisi olan bu paragrafın, diğer cümleler-
inde bu süreçten söz edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 
Üçüncü cümlede de bu yönde bir ifadeye yer veriliyor. 
Bu durumda boşluğa gelmesi en uygun olan ifade B 
seçeneği olur: “Dişin, diş boyunca yer alan sinirlerin 
bulunduğu kanala kadar oyulması gerekmektedir.” 
Sonraki cümledeyse, açılan bu oyuğun doldurulmasından 
söz edilmektedir. Doğru yanıt B seçeneği olacaktır.

CEVAP: B

60. Parça genel olarak hükümetin genetik hastalıkların 
önlenmesinde çığır açan bir tekniği destekleme kararı 
ile ilgili. D seçeneğinde geçen “Bu tekniği kullanarak 
bebekler doğduğunda geriye dönüş olmayacak” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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61.  Parça genel olarak nörolojik ve psikolojik alanların insan 
dürtülerine olan etkileriyle ilgili. A seçeneğinde geçen 
“Zevkin biyolojik temelini anlamak bağımlılığın ahlaki 
ve hukuki yönlerini temelden yeniden düşünmemize 
neden olur” ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

62. Ana konusu demansın en ciddi ve uygulamaya dönük 
sağlık tehdidinin bağımsız bir şekilde yaşama yeteneğini 
kaybetme olduğu parçada hafızanın nasıl oluştuğunu 
bildiren “Hafıza, beyin hücreleri – nöronlar – bağlantı 
oluşturduklarında, birbirlerine sinyal gönderdikler-
inde ve hafıza oluşumu işleminde yer alan protein 
sentezlerini harekete geçirdiklerinde oluşur” anlamı-
na gelen ikinci cümle metnin birlik ve bütünlüğünü boz-
maktadır. Diğer seçeneklerin hepsinde demans sonucu 
bağımsız yaşama yetisini kaybetmenin oluşturduğu sağlık 
sorunları anlatılmakta. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

63. Ana konusu alışveriş düşkünlüğü olan kadınların 
davranışlarını anlatan parçada “Alışveriş düşkün-
lüğünü tedavi etmek çok yönlü yaklaşım gerektirir” 
anlamına gelen ikinci cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

64. Ana konusu marihuana kullanımının zararları olan parça-
da “Sigara dumanına maruz kalma, her yıl takriben 
50,000 kişinin ölümüne neden olan ciddi bir sağlık 
sorunudur” anlamına gelen dördüncü cümle metnin birlik 
ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Diğer seçeneklerin hepsinde marihuana kullanımının 
oluşturduğu sağlık sorunları anlatılmaktadır.

CEVAP: D
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65. Giriş cümlesinde, kadınlardaki saç dökülmesinin temel 
nedeninin medeni halleri olduğu vurgulanıyor. İkinci cüm-
lede bu ifadeye paralel olarak, eşini kaybetmiş kadınların 
düzenli evliliği olan kardeşlerine göre saçlarının daha çok 
döküldüğü ifade ediliyor. Üçüncü ve dördüncü cümlelerde, 
kadınlardaki saç dökülmelerinin diğer etmenlerinden söz 
ediliyor. Son cümlede ise konu genel kapsamından 
çıkarak erkeklerdeki saç dökülmesi konusuna kayıyor ve 
“Araştırmacılar erkeklerde saç dökülmesinin genetik 
bir durum olduğunu keşfettiler” deniliyor. Bu durumda 
konu akışına uymayan cümle beşinci ve son cümledir. O 
halde doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

66. Bu soruda parçadaki bilgilere göre doğru çıkarımı yap-
mamız isteniyor. Parçada geçen “While there is research 
showing it may be mildly effective, the effect is weak. 
In trials, some patients benefit and others don’t. And 
when acupuncture is tested on thousands of patients, 
the average benefit is too small for a person to notice” 
cümlelerinde, akupunkturun etkilerinin zayıf ve düşük old-
uğu açıkça belirtiliyor. Bu bilgiler ışığında doğru çıkarımı 
yansıtan ifade D seçeneğindeki ifadedir: “akupunkturun 
faydaları yok gibidir, ya da varsa bile çok küçüktür ve 
klinik açıdan önemi yoktur.” Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

67. Bu sorunun soru kökündeki ifadede “akupunktura olan 
büyük ilgiye rağmen, …” deniliyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayacak seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada geçen “it continues to muddy the 
waters of research into acupuncture” cümlesinde, aku-
punktura yönelik araştırmaların hala belirsiz olduğu ifade 
ediliyor: “akupunktgura yönelik araştırmanın sularını 
bulandırmaya devam ediyor.” Bu durumda akupunktur 
tedavisi ile ilgili olarak iddia edilen faydalar henüz kanıtla-
namamıştır. Bu bilgiye gore doğru yanıt E seçeneği olur.

CEVAP: E
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68.  Bu soruda parçaya en uygun olacak başlığı seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Parçanın başlığı ile ilgili 
soruları, soru sırasına bakılmaksızın (ilk ya da son soru) 
daima son soru olarak cevaplamak gerekir. Çünkü ilk üç 
soruyu cevaplarken parçanın geneli hakkında kapsamlı 
bilgi sahibi olacağımızdan, uygun başlığı saptamak daha 
kolay olur. Bu parçada ise akupunkturun faydaları hakkın-
da halen belirsizlikler olduğundan, bu konuda net bilimsel 
veriler bulunmadığından söz ediliyor. Bu durumda aku-
punktur halen de gizemini korumaya devam etmektedir. 
Bu bilgi doğrultusunda doğru yanıt E seçeneği olacaktır: 
“Akupunktur: Hâlâ Gizemli Bir Sır.”

CEVAP: E

69. Bu soruda parçaya göre yanlış olan bilgiyi seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Parçada Chalcedon’un 
tıp alemine yaptığı başarılı katkılardan söz ediliyor. Bu 
durumda A seçeneğindeki ifade parçaya göre doğru bilgi 
olmaz: “tıp bilimine pek fazla katkı yapmamıştır.”

CEVAP: A

70. Parçanın ilk cümlesi olan “none of the Hellenistic advanc-
es in science surpassed in importance the progress in 
medicine” ifadesinde, bilim alanındaki hiçbir ilerlemenin 
önem bakımından tıp alanındaki gelişmelerin önüne 
geçemediği belirtiliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt B 
seçeneği olacaktır: “Helenistik bilimde tıp alanındaki 
ilerlemeler rakipsizdi.” 

CEVAP: B
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71. Bu soruda da parçaya göre yanlış olan bilgiyi seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Parçada geçen “the dis-
covery that the arteries contain blood alone, not a mixture 
of blood and air as Aristotle had taught” cümlesinde, 
Aristo’nun bir zamanlar sandığının aksine, atardamarların 
kan ve hava karışımı değil sadece kan içerdiğinin keşfin-
den söz ediliyor. Bu bilgiye göre E seçeneği yanlış olur: 
“atardamarlar kan ve hava karışımı içerir.”

CEVAP: E

72. Soru kökünde “Agorafobi çekenlerin … başlama eğili-
minde olduğu parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Most 
people with agoraphobia develop the disorder after first 
suffering from one or more spontaneous panic attacks” = 
“Agorafobi olan çoğu insan bir ya da daha fazla spontane 
gelişen panik ataklardan sonra hasta olurlar” denilmek-
tedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde 
geçen “ani bir panik atak vakasından sonra” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

73. Soru kökünde “… parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olar-
ak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Symptoms usually develop between late adolescence 
and mid 30’s” = “Belirtiler genellikle delikanlılık döneminin 
sonu ila 30’lu yaşlar arasında ortaya çıkar” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen 
“delikanlılık döneminin agorafobinin geliştiği dönem old-
uğunu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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74. Soru kökünde “Parçadan … sonucu çıkartılabilir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olar-
ak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“they avoid going into any place or situation where pre-
vious panic attacks have occurred” = “daha önceki panik 
atakların olduğu yerlere gitmekten sakınırlar” denilmek-
tedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde 
geçen “agorafobinin sonraki safhalarında kişinin panik 
atağı algılayıp kaçabileceği” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

75. Soru kökünde “Parçadan kanser tedavisi gören kadın-
ların … çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada kanser teşhisi konan genç 
kadınlarda kısırlığın yıkıcı bir yan etki olduğu ancak zam-
anla onko-doğurganlığın hastalara doğurganlıklarını koru-
ma şansı sunduğundan bahsediliyor. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, D seçeneğinde geçen “doğurganlıklarını 
korumada bugün daha şanslı olduğu” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

76. Soru kökünde “Erkeklerin … parçada ima edilmiştir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “women, who have more complex reproductive 
tracts than men” = “üreme yolu erkekten daha karmaşık 
olan kadın” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde geçen “kanser tedavisi esnasın-
da üretkenliklerini kaybetme riskinin kadınlardan daha az 
olduğu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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77. Soru kökünde “Şuanda yapılmakta olan araştırmanın … 
parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “There’s research being 
done on maturing ovarian follicles outside the body with 
the hope that one day soon, viable eggs can be coaxed 
forth” = “Yakın bir günde canlı yumurtalar elde etmek 
ümidiyle ovaryen folikülünü vücut dışında olgunlaştırmak 
için yapılmakta olan bir araştırma var” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen 
“uygun yumurtaları yakın zamanda vücut dışında elde 
etmeyi amaçladığı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlam-
aktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

78. Soru kökünde “Buehler’in temel olarak … parçada açıktır” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Buehler decided to zero in on the mothers. … 
Buehler was particularly interested in looking at part-time 
work because it hasn’t been studied much” = “Buehler 
anneler odaklanmaya karar verdi. … Buehler özellikle 
yarı-zamanlı işleri incelemeye ilgi duyuyordu çünkü o 
bu alan kadar araştırılmamıştı” denilmektedir. Bu açıkla-
maya göre soru kökünü,  E seçeneğinde geçen “ilgisini 
yarı-zamanlı olarak çalışan annelere yoğunlaştırdığı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

CEVAP: E
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79. Soru kökünde “Buehler’in araştırmasının bir bulgusunun 
… parçada açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifad-
eyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bul-
mamız isteniyor. Parçada “The data shows that part-time 
employment helps family life” = “Bulgular yarı zamanlı 
çalışmanın aileye iyi geldiğini göstermektedir” denilmek-
tedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde 
geçen “yarı zamanlı çalışmanın anneler ve aileler için iyi 
olduğu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

80.  Soru kökünde “Parçaya göre Buehler özellikle yarı zam-
anlı işi incelemek istiyordu …” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Buehler was par-
ticularly interested in looking at part-time work because 
it hasn’t been studied much” = “Buehler yarı zamanlı işi 
araştırmaya özellikle ilgi duydu, çünkü bu alanda çok 
çalışma yoktu” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde geçen “çünkü bu konuda çok az 
araştırma vardı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamak-
tadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D


