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1. Cümleye “Bir konuşma kusurundan muzdarip olan ve ‘r’ 
harfini doğru bir şekilde telaffuz edemeyen Bay Blackburn 
yeni geliştirilen tıp eğitim modelinde bir tedavi bulmayı 
umuyor” anlamını D seçeneğinde geçen “defect” (kusur, 
hata) verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) fault  : hata, kusur

B) lack : eksik, olmayış, yokluk

C) mistake : hata

E) weakness : zayıflık

CEVAP: D

2. Bazen bulmamız istenen isim türü sözcük, soru cüm-
lesinde yer alan bir başka isim ile yan yana gelerek bir 
isim tamlaması oluşturabilir. Bu gibi durumlarda isim 
tamlamasının anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığına 
bakılmalıdır. Bu soruda ise, boşluktan önce “life = hayat, 
yaşam” sözcüğü yer alıyor. Bu durumda boşluğa gelecek 
isim türü sözcük bu isim ile birlikte bir isim tamlaması 
oluşturmalıdır. Seçenekler içinde anlamlı bir bütün oluş-
turabilecek tek sözcük “expectancy” (beklenti) olacaktır. 
Bu durumda isim tamlaması “ömür beklentisi” olacak ve 
doğru yanıtı oluşturacaktır. Doğru yanıtı cümleyi anlamsal 
olarak inceleyerek de teyit edebiliriz. Cümle anlamsal 
olarak incelendiğinde ise, cümleye “İnsanların nasıl yaş-
landığını öğrendikçe, bütün insanların ömür beklentisini 
iyileştirmemiz daha da olasıdır” anlamını A seçeneğinde 
geçen “expectancy” (beklenti) verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

B) duration  : süre; müddet; devam süresi

C) possibility  : olasılık, ihtimal

D) insurance  : sigorta, güvence

E) enhancement  : güçlendirme, iyileşme

CEVAP: A
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3. Cümleye “Doğum kontrol hapları, halkalar ve plasterleri 
de içeren bazı kadın doğum kontrol ürünleri, düşük dozlu 
ilaçlardan çok daha kuvvetli kan pıhtılaşması riski taşır-
lar” anlamını E seçeneğindeki “drastically = şiddetli bir 
şekilde, büyük ölçüde, kuvvetli” verebilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) conclusively: belirleyici bir şekilde, sonuca gidici bir 
şekilde

B) fluently: akıcı bir şekilde

C) plausibly: makul bir şekilde

D) negligibly: ihmalkar bir şekilde

CEVAP: E

4. Cümleye “Dünyadaki her dört çocuktan biri, çatışma ya 
da afetten etkilenmiş bir ülkede yaşamaktadır” anlamını 
A seçeneğinde geçen “affected” (etkilenmiş) verebilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

B) maintain : sürdürmek; korumak

C) support : desteklemek

D) conduct : icra etmek

E) obtain : elde etmek

CEVAP: A

5. Cümleye “Patates, besin değeri olarak her hangi diğer 
bir sebzeden daha zengin bir bahçe sebzesi olsa da, her 
zaman akıllıca bir seçim değildir” anlamını D seçeneğin-
de geçen “wise” (akıllı, akıllıca) verebilir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) violent  : siddetli

B) contradictory : çelişkili; ihtilaflı

C) massive : büyük; muazzam; devasa; kocaman

E) distant : uzak, mesafeli

CEVAP: D
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6. Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Armstrong, Amerikan Anti-
Doping Kurulu tarafından uyuşturucu kullanmakla suçlayan 
aleyhindeki raporun yayınlanmasını takiben Kasım 2012’de 
kurul üyeliğinden istifa etti” anlamındadır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “step down” (ayrılmak, inmek, 
istifa etmek, geri çekilmek) olmalıdır. Bu nedenle doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) resort to: başvurmak, son çare olarak kullanmak

B) send for: çağırtmak, getirtmek, ısmarlamak

C) come out: çıkmak, ortaya çıkmak, anlaşılmak, görün-
mek

D) step down: ayrılmak, inmek, istifa etmek, geri çekilmek

E) embark on: girişmek, başlamak, teşebbüs etmek

CEVAP: D

7. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
geçen “in December” ifadesi ile devamında geçen “under-
went” fiilinin “past” çekimli olması, ilk boşluğa gelecek 
zamanın da “definite past” için kullandığımız zaman 
olan “Simple Past Tense” olması gerektiğini gösterir. 
Bu zaman diliminde fiil “recovered” olarak çekilir. İkinci 
boşlukta ise “in March” ve “later that month” (aynı ay daha 
sonraki zamanlar)  ifadeleri de bu boşluğa gelecek zam-
anın “definite past” için kullandığımız zaman olan “Simple 
Past Tense” olması gerektiğini gösterir. Ayrıca geçişli bir 
fiil olan “admit” fiilinin sağında nesnesi olmadığından, 
bu fiil edilgen çekilmelidir. B seçeneğinde bu fiil etken 
çekildiğinden, doğru olamaz. C seçeneğinde de her iki 
taraf için “simple past” ve “past perfect” zamanlar verilmiş 
ve zaman uyumu şartı sağlanmıştır. Ancak “admit” fiilinin 
eylemi “recover” fiilinin eyleminden sonra gerçekleşen 
bir eylem olmadığından ve geçişli bir eylem olmasından 
dolayı “passive” çekilmesi gerektiği için, bu seçenek de 
doğru olamaz. Belirtilen zaman ve çatıda fiillerin çekimi 
doğru olarak D seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D
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8. Sorunun ilk kısmında geçen “until recently” ifadesi, bu 
boşluğa gelecek fiilin “definite past” için kullandığımız 
zaman olan “Simple Past Tense” olarak çekilmesi gerek-
tiğini gösterir. Bu nedenle, ilk boşluktaki eylem “looked” 
olarak çekilmelidir. İkinci cümlecikte (who …………. 
drugs and those who did not) başkaca zaman zarfı 
olmadığından belirtilen cümlenin de ilk cümle ile aynı 
zaman diliminde çekilmesi gerekir. Bu durumda ikinci 
boşluktaki fiil “abused” olarak çekilmelidir. Belirtilen 
zamanlarda fiillerin çekimi “looked / abused” olarak A 
seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

9. Bu soruda her iki boşlukta da bağıl bir ilgeç sorgulanmak-
tadır. İlk boşluktan sonra gelen “secrecy” sözcüğünden 
önce “in” ilgeci kullanılır. İkinci boşluktan önce gelen 
“worry” sözcüğünden sonra da “about” ilgeci kullanılır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

10. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk bölü-
münde, “Galapagos Adaları çevresinde” anlamına gelen 
“around” ilgeci sorulmuştur. Bu sorunun ikinci bölümün-
de bağıl ilgeç ilgisi ölçülmektedir. İkinci boşluktan önce 
gelen “range” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak 
“from … to …” ilgeç ikilisi kullanılır. Bu ilgeçlerden ikinci-
si soru kökünde verilmiş ve ilki olan “from” edatını bizim 
tespit etmemiz istenmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

11. Soru kökünde “… the early 1970s” isim öbeğinden önce 
edat olarak seçenekler içerisinden “1970’li yıllarda” anla-
mında “in” edatı kullanılır. Yani “the early 1970s” ismin-
den önce “in” edatı kullanılır. Sorunun ikinci kısmında ise 
bağıl ilgeç bilgisi sorulmaktadır. Bu bölümde geçen boş-
luktan önce gelen “released” sözcüğünden sonra “into” 
edatı kullanılır ve “salıvermek” anlamında phrasal verb 
türü deyimsel fiil oluşturulur. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

CEVAP: D
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12. Cümleyi kavramsal olarak incelediğimizde, cümleye “Gün 
aşırı rejime artan ilgiye rağmen etkililiğini değerlendirmek 
için uzun dönem hiçbir klinik çalışma yapılmadı” anlamını 
B seçeneğinde geçen “despite” (-e rağmen) edat öbeği 
verir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) in case of: “-diye, durumunda” 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 Phrase / Noun 
Clause)

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. 

 (in spite of +Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

C) By means of: “vasıtasıyla” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. 

 (by means of + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

D) Since: “-den dolayı/-den itibaren” anlamına gelen 
neden / zaman bildiren cümleleri bağlamak için kul-
lanılan bir  “adverbial clause” bağlacıdır. Bu soruda 
hem işlevsel hem de anlamsal olarak uygun değildir.

E) As regards: “-e gelince” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. 

 (as regards + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause

CEVAP: B
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13. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Genelde yüksek 
tansiyon hiçbir işaret ya da belirti vermez” anlamına 
gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “… 
kalp hastalığı, felç ya da böbrek yetmezliğine sebep 
olabilir” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal zıtlık ilişkisi 
olduğu görülür. Bu tür zıtlık ilişkisi içeren iki sıralı cüm-
leyi birbirine bağlamak için seçenekler içinden yalnız-
ca C seçeneğinde geçen “but = ancak” kullanılabilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Genelde yüksek tansiyon hiçbir işaret ya da belirti ver-
mez, ancak kalp hastalığı, felç ya da böbrek yetmezliğine 
sebep olabilir” olacaktır.

Seçenekler;

A) before: “önce” anlamına gelir.  Zaman zarfı yan 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılan 
“adverbial clause of time marker” olarak kullanılır. Bu 
soruda hem anlamsal hem de yapısal olarak uygun 
değildir.

B) whether: “olup olmadığı” anlamına gelir. Nesne duru-
mundaki evet/hayır sorularından oluşturulan isim 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılır. 
Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip olmadığı 
için doğru yanıt olamaz.

C) 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.

D) while: Doğrudan zıtlık içeren iki cümleyi hem anlamsal 
hem de yapısal olarak bağlamak için kullanılan bir 
“adverbial clause” bağlacıdır. Bu cümleler arasında 
böyle bir anlam ilişkisi olmadığından bu soruda kul-
lanılamaz.

E) so: “bu yüzden” anlamına gelir. Bu cümleler arasında 
böyle bir anlam ilişkisi olmadığından bu soruda kul-
lanılamaz.

CEVAP: C
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14. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Diyaliz merke-
zleri verdikleri hizmetin kalitesine göre çeşitlilik gösterebil-
irler … ” anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci 
cümle ise, “… nereye gideceğinize karar vermeden önce 
bölgenizdeki diyaliz merkezleri arasındaki farkları anlam-
ak önemlidir” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal neden-sonuç 
ilişkisi olduğu görülür. Bu tür neden-sonuç ilişkisi içeren iki 
cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler içinden yalnız-
ca E seçeneğinde geçen “so = bu yüzden” kullanılabilir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Diyaliz merkezleri verdikleri hizmetin kalitesine göre 
çeşitlilik gösterebilirler, bu yüzden nereye gideceğinize 
karar vermeden önce bölgenizdeki diyaliz merkezleri 
arasındaki farkları anlamak önemlidir” olacaktır.

Seçenekler;

A) before: “önce” anlamına gelir. Zaman zarfı yan 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılan 
“adverbial clause of time marker” olarak kullanılır. Bu 
soruda hem anlamsal hem de yapısal olarak uygun 
değildir.

B) whether: “olup olmadığı” anlamına gelir. Nesne duru-
mundaki evet/hayır sorularından oluşturulan isim 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılır. 
Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip olmadığı 
için doğru yanıt olamaz.

C) but: “Ancak” anlamına gelen bir eş düzey (coordi-
nate conjunction) bağlacıdır. Bu cümleler arasında 
böyle bir anlam ilişkisi olmadığından bu soruda kul-
lanılamaz.

D) while: Doğrudan zıtlık içeren iki cümleyi hem anlamsal 
hem de yapısal olarak bağlamak için kullanılan bir 
“adverbial clause” bağlacıdır. Bu cümleler arasında 
böyle bir anlam ilişkisi olmadığından bu soruda kul-
lanılamaz.

E) so: “bu yüzden” anlamına gelir. Hem kavramsal hem 
de yapısal olarak bu soruda boş bırakılan kısmı doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır.

CEVAP: E
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15. Bu soruda doğru yanıta soru kavramsal olarak incele-
nerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle “Zika ile enfekte 
olan pek çok insan hiçbir hastalık belirtisi göstermez” 
anlamına gelirken, ikinci cümle ise “yaklaşık 5 kişiden 
biri ateş, kırmızı göz, kızarıklık, vücut ağrıları ve baş 
ağrısı yaşıyor” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlam-
ları incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal zıtlık 
olduğu görülür. Bu tür anlamsal zıtlık içeren iki cüm-
leyi birbirine bağlamak için seçeneklerde yalnızca C 
seçeneğinde verilen “though” bağlacı kullanılır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Zika 
ile enfekte olan yaklaşık her 5 kişiden biri ateş, kırmızı 
göz, kızarıklık, vücut ağrıları ve baş ağrısı yaşasa da pek 
çok insan hiçbir hastalık belirtisi göstermez” olacaktır.
Seçenekler;

A) even: “bile” anlamına gelen bir sözcüktür. Önüne 
geldiği sözcüğün ya da ifadenin anlamını güçlendirir. 
Yapısal bir işlevi yoktur. Bu soruda, böyle bir işleve ve 
anlama sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz 

B) because: “-den dolayı, için, çünkü” anlamına gelir. 
Neden bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. Bu soruda, 
böyle bir anlama sahip olmadığı için doğru yanıt ola-
maz.

C) though: “-e rağmen; -se de” anlamına gelen  zıtlık 
içeren iki cümleyi hem anlamsal hem de yapısal 
olarak bağlamak için kullanılan bir “adverbial clause” 
bağlacıdır. Bu bağlaçtan sonra cümle gelir. Bu soruda, 
böyle bir işleve ve anlama sahip olduğu için doğru 
yanıttır.

D) so: “bu yüzden” anlamına gelir. Bu cümleler arasında 
böyle bir anlam ilişkisi olmadığından bu soruda kul-
lanılamaz..

E) besides: “yanı sıra” anlamına gelen bir ilgeçtir. Bu 
sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir sözcük ya 
da “gerund (Ving)” formunda bir fiil gelir. Bu soruda 
hem işlevsel hem de anlamsal olarak doğru yanıt 
olamaz.

CEVAP: C
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16.  Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde cümleye “Sağlık 
Bakım Sistemi;  ırk, yaş veya cinsiyetten dolayı  insan-
lara farklı davranmaz” anlamını seçenekler içerisinden C 
seçeneğinde geçen “because of” (-den dolayı) verebilir. 
İşlevsel olarak incelendiğinde ise boşluktan sonra isim 
öbeği (noun phrase) geldiğinden ve cümlenin kalan 
kısmının nedenini verdiğinden yalnızca C seçeneğinde 
geçen “because of” kullanılabilir. 

Seçenekler:

A) in terms of: “-nın bakımından, açısından”  anlamına 
gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da 
ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. (in terms 
of  + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

B) in case of: “-diye, durumunda” 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 Phrase / Noun Clause)

C) because of: “-den kaynaklı” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. (due to + Ving / Noun / Noun 
Phrase / Noun Clause)

D) as well as: “-nın yanı sıra” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. (as well as + Ving / Noun / Noun 
Phrase / Noun Clause)

E) contrary to: “-nın tersine” 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)

CEVAP: C
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17. Cümleye “Katarak ameliyatı sonucunda ciddi bir kom-
plikasyon olma ihtimali azdır” anlamını E seçeneğinde 
geçen “as a result of” (-nın sonunda) verebilir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) rather than : -den ziyade

B) instead of : -nin yerine

C) despite : -e rağmen

D) as well as :  yanı sıra

CEVAP: E

18. İlk cümle “Fiziksel bir hastalık ya da özrün yüküyle 
yaşayan insanlara sempati duymak kolay olabilir” anlamı-
na gelirken, ikinci cümle, “zihinsel özürlülere sık sık 
bir etiket yapıştırılır” anlamına gelmektedir. Cümlelerin 
anlamları incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal 
zıtlık olduğu görülür. Bu tür anlamsal zıtlık içeren iki cüm-
leyi birbirine bağlamak için seçenekler içinden yalnızca D 
seçeneğinde geçen “while” kullanılır. Bu cümlede “while 
= whereas” anlamındadır. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Fiziksel bir hastalık ya da özrün yüküyle yaşayan insan-
lara kolaylıkla sempati duyulurken, zihinsel özürlülere 
sık sık bir damga yapıştırılır” olacaktır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) As though: “-mış gibi” anlamına gelir. Hal zarfı cüm-
leciklerini ana cümleye bağlar.

B) No matter how: “her nasıl olursa olsun” anlamına 
gelir. Zıtlık içeren cümleleri ana cümleye bağlar.

C) As long as: “-dığı sürece” anlamına gelir. Zaman ve 
şart cümlelerini ana cümleye bağlar.

E) Inasmuch as: “-den dolayı” anlamına gelir. Neden 
cümlelerini ana cümleye bağlar.

CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 2
SAĞLIK BİLİMLERİ

19. Cümleye “Kemoterapi ilaçları ve sterilize edici kimyasal-
lar ile çalışan hemşirelerin, düşük yapma olasılıkları, bu 
materyallere dokunmayan meslektaşlarından iki kat daha 
fazladır” anlamını A seçeneğindeki “as likely = olasıdır” 
verebilir. Boşluktan sonra bir “infinitive” fiil yapısının gelm-
esi ise, öncesinde bir sıfat kullanımını gerektirir. Ayrıca 
cümlenin devamında yer alan ikinci bir “as” sözcüğü, 
denklik/eşitlik ifade eden “as … as”  kalıbına işaret etme-
ktedir. Bu durumda A ya da B seçeneği doğru olabilir. D 
seçeneğinde kalıp tam olarak verilmiştir, ancak cümledeki 
“as” ile bu sözcük üç kez kullanılmış olacaktır. Boşluktan 
sonra gelen “infinitive” fiil yapısından dolayı, öncesinde 
sıfat (likely) olacağından doğru yanıt A seçeneği olur. 

CEVAP: A

20. Cümleye “Türk kadınlarının yüzde kırkından daha fazlası-
na ya göğüs kanseri teşhisi konmuştur ya da onların 
göğüs kanseri teşhisi konan akrabaları vardır, ancak 
yarısından fazlası herhangi bir önlem almaz” anlamını 
“more than half” verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A

21. Cümleye “Jackson’ın ölümü konusunda hiçbir resmi 
yorum yoktu” anlamını E seçeneğindeki “official = 
resmi” sözcüğü verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) suspicious : şüpheli, şüphe çekici, kuşku verici  

B) ridiculous : saçma, gülünç

C) cheerful : neşeli

D) confidential : gizli, özel

CEVAP: E
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22. Cümledeki fiil, “report” ismini niteleyen bir sıfat cüm-
leciğinin kısaltması olarak kullanılmıştır. Bu cümlenin 
kısaltılmamış halde “… report that / which was made 
…” şeklindeyken, kısaltmada yardımcı fiil ve ilgi zam-
irinin cümleden çıkarılmasıyla “… report made …” 
durumuna dönüşmüştür. Yani, cümlenin fiili edilgen çatılı 
olduğundan fiil, V3 durumuna indirgenmiştir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir. 

Adjective Clause Reduction (Passive):

Adj. Cl. a report that / which was made

Red. Adj. Cl. a report ---------------- made

CEVAP: A

23. Cümleye “.... Valium, Lorazepam, ve Propofol gibi 
yatıştırıcılar ve ağrı kesiciler ....” anlamını “like = gibi” 
ilgeci verir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) for : için

B) according to : -e göre

D) regarding : ile ilişkin olarak, hakkında

E) rather than : -den ziyade

CEVAP: C

24. Cümleye “Diğer ilaçlar ile karıştırıldığında” anlamını 
“when = -dığı zaman” bağlacı verir.

Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer bağlaçlar;

A) because : -den dolayı, -dığı için, çünkü

C) though : -e rağmen, -sa bilse

D) before : -den önce, önce

E) even if : -sa bilse

CEVAP: B
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25. Bu soruda iyelik / aitlik (possessiveness) bildiren “of” 
edatı sorulmuştur. Bu ilgeç iki isim arasına geldiğinde 
bir isim tamlaması oluşturmaya yarar. İsim öbeğine olan 
“details ………. Jackson’s medical history” ifadesine, 
“-nın” anlamında “of” ilgecini yerleştirerek “Jackson’ın 
hastalık geçmişinin detayları” anlamını verebiliriz. Bu 
durumda doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) to  : -e doğru, -ye, -ya

C) during : esnasında, sırasında

D) around : etrafında, çevresinde, civarı, yaklaşık

E) by : tarafından, ile, yanında

CEVAP: B

26. Cümleye “Zayıflarken, kilo veriken ya da sportif özel-
liklerini geliştirirken olsun  fark etmez insanlar tek bir 
yerine çeşitli şeylerle daha başarılı olurlar” anlamını E 
seçeneğindeki “whether = olsun fark etmez  …” vere-
bilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) Either : ikisinden biri, ya ….

B) Both : her ikisi

C) As well as : -nin yanı sıra

D) While : -iken

CEVAP: E

27. Cümleye “Eğer beş paund* vermeye ihtiyaç duyacak 
kadar ümitsiz durumdaysan, beş paund vermeye çalış-
ma” anlamını A seçeneğindeki “desperate = zavallı, 
ümitsiz” verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) conceited: gururlu, mağrur, kibirli, kendini beğenmiş

C) lonely: yalnız, yalnızlıktan sıkılmış

D) moderate: ılıman, ılımlı, orta dereceli

E) obedient: itaatkar, uyumlu, sadık, uysal

*Bu soruda geçen paund İngiliz ağırlık ölçüsü birimidir 
ve 454 grama eşittir.

CEVAP: A



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 2
SAĞLIK BİLİMLERİ

28. Cümleye “Çok daha iyi (fit) olacaksın” anlamını C 
seçeneğindeki “much = çok” verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

CEVAP: C

29. “Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisini kuran 
ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümleye “Bu; tüketiciler-
in, ister birkaç kilo vermeye çalışın, ister para birik-
tirsin, isterse de spor performanslarını iyileştirsin 
hedeflerine nasıl ulaştıklarıyla ilgili ilginç bir araştır-
manın sonucudur” anlamını  “into” ilgeciyle verebiliriz. 
Doğru yanıt A’dır.”

CEVAP: A

30. Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda ikinci 
cümlede geçen “might not meet” çekiminden genel 
zamanı “present” olarak tespit ederiz. Ayrıca geçişli bir fiil 
olan “discourage” fiilinin sağında nesnesi olmadığı için 
bahse konu fiil edilgen (passive) çekilmelidir. Seçenekler 
incelendiğinde yalnızca E seçeneğinde “present + pas-
sive”(get discouraged) bir yapı olduğundan bu seçenek 
doğru yanıttır. 

CEVAP: E

31. Soru kökünde verilen “Elli yaşın üstündeki insanların 
kolesterol seviyelerine hayatlarının önceki herhangi bir 
döneminden çok daha fazla dikkat etmeleri gerektiği 
evrensel olarak kabul edilir” ifadesini en iyi B seçeneğinde 
verilen “çünkü yüksek kolesterolün, çoğu kalp rahatsı-
zlığına sebep olan şey olduğuna inanılır” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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32. Soru kökünde verilen “Bu salgının ortaya çıkardığı der-
inleşen yoksulluk ve istikrarsızlık ...... dünyanın en kötü 
etkilenmiş bölgelerinden öteye ulaşacaktır” ifadesini en iyi 
C seçeneğinde verilen “çok zaman kaybetmeden kara-
rlı bir şekilde harekete geçmedikçe” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Bu salgının ortaya çık-
ardığı derinleşen yoksulluk ve istikrarsızlık çok zaman 
kaybetmeden kararlı bir şekilde harekete geçmedikçe 
dünyanın en kötü etkilenmiş bölgelerinden öteye ulaşa-
caktır” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

33. Soru kökünde verilen “yetişkinlikte bir kedi sahibi olmak, 
ona karşı bir bağışıklık reaksiyonu geliştirme olasılığını 
neredeyse ikiye katlar” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
D seçeneğinde verilen “Çocukken kedi sahibi olmak 
gelecekteki alerjilere karşı koruyabilirken” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Çocukken kedi 
sahibi olmak gelecekteki alerjilere karşı koruyabilirken, 
yetişkinlikte bir kedi sahibi olmak, ona karşı bir bağışıklık 
reaksiyonu geliştirme olasılığını neredeyse ikiye katlar” 
olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. Soru kökünde 
geçen “one” sözcüğü D seçeneğinde geçen “allergy” 
ismi yerine kullanılmıştır.  

CEVAP: D

34. Soru kökünde verilen “Sesinizi iç kulak vasıtasıyla 
tanıdığınız için herkesin duyduğu şekilde duyamazsınız,” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde verilen 
“İçinizde daha iyi bir sese sahip olsanız da” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “İçinizde daha 
iyi bir sese sahip olsanız da, herkesin duyduğu şekil-
de duyamazsınız, çünkü sesinizi iç kulak vasıtasıyla 
tanırsınız” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 
Soru kökünde geçen “it” sözcüğü da D seçeneğinde 
geçen “a better voice inside” ismi yerine kullanılmıştır.  

CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 2
SAĞLIK BİLİMLERİ

35. Soru kökünde verilen “Testler, onların güvenli sınır-
ları aşan radyoaktif sezyum içerdiğini ortaya koyduktan 
sonra” ifadesini anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde 
verilen “Japon hükümeti Fukushima santrali bölgesin-
den pirinç nakliyatını yasakladı” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Testler, onların güvenli sınır-
ları aşan radyoaktif sezyum içerdiğini ortaya çıkardıktan 
sonra, Japon hükümeti Fukushima santrali bölgesinden 
pirinç nakliyatını yasakladı” olacaktır. Soru kökündeki 
cümlede geçen “they” zamiri, A seçeneğindeki “ship-
ments” sözcüğü yerine kullanılmıştır ve bu anlamda 
önemli bir ipucudur. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer 
seçenekler soru kökündeki cümleyi anlamsal olarak 
doğru tamamlayamaz.

CEVAP: A

36. “Even though” 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 edilir. Soru kökünde geçen 
“Önleyici Hizmetler Görev Kuvveti bu yaş? grubundaki 
bazı kanserlere için rutin tarama aleyhinde tavsiye-
sinde bulunmasına rağmen” ifadesini seçenekler içinden 
anlamlı olarak A seçeneğinde verilen “75 ya da bu yaş 
üstü pek çok yetişkin kanser taraması yaptırmak-
tadır” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı, “Önleyici Hizmetler Görev 
Kuvveti bu yaş grubundaki bazı kanserlere için rutin 
tarama aleyhinde tavsiyesinde bulunmasına rağmen 
75 ya da bu yaş üstü pek çok yetişkin kanser tara-
ması yaptırmaktadır.” Sorudaki cümlede geçen “that 
age group” ifadesi, A seçeneğindeki “most adults at 
the age 75 or older older” ifadesinin yerine zamir olarak 
kullanılmıştır.

CEVAP: A
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37. Soru kökünde verilen cümle “ABD’de HIV virüsü taşıyan 
dört kişiden üçü enfeksiyonlarını kontrol altında tutmuyor-
lar” deniliyor. Bu cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 
ifade D seçeneğindeki “HIV ilaçları 15 yılı aşkın bir 
süredir mevcut olmasına rağmen” olacaktır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler soru kökündeki 
cümleyi anlamsal olarak doğru tamamlayamaz.

CEVAP: D

38. Bu soru kökünde geçen “because” bağlacından dolayı 
soru kökünde verilen cümle, doğru yanıt olacak olan ana 
cümlenin nedeni olmalıdır. Yani soru kökü ile doğru yanıt 
arasında neden-sonuç ilişkisi olmalıdır. Bu durumda soru 
anlamsal olarak incelenmelidir. Soru anlamsal olarak 
incelediğinde ise, soru kökünde geçen “Sağlık Bakanlığı 
kanser ilaçlarını ucuz fiyatlara sağlamaya çalıştığı için” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi E seçeneğinde verilen 
“bu ilaçların yerel olarak üretimi için her tür çaba har-
canıyor” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Sağlık Bakanlığı kanser ilaçlarını ucuz fiyatlara sunmaya 
çalıştığı için bu ilaçların yerel olarak üretimi için her tür 
çaba harcanıyor” olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Ayrıca bu seçenekte geçen nesnel zamir “them” soru 
kökünde geçen “cancer drugs” ismi yerine kullanılmış 
ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. 

CEVAP: E

39. Soru kökünde verilen “... ancak eğer hamile bir kadın 
hamileliğinin ilk üç ayının ikinci yarısında içerse fetüs 
için risk en yüksektir” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
B seçeneğinde verilen “Hamilelik döneminde her tür 
alkollü içki tüketimi fetal alkol sendromunu art-
tırır” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Hamilelik döneminde her tür alkollü içki tüketimi fetal 
alkol sendromunu arttırır, ancak eğer hamile bir kadın 
hamileliğinin ilk üç ayının ikinci yarısında içerse fetüs için 
risk en yüksektir” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B
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40. Soru kökünde verilen “.. siz muhtemelen araştırmacıların 
sosyal jet lag olarak adlandığı şeyi yaşıyorsunuz” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde verilen “Uyku 
düzeniniz hafta sonunda ve hafta içinde değişiklik 
gösteriyorsa” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Uyku düzeniniz hafta sonunda ve hafta içinde 
değişiklik gösteriyorsa siz muhtemelen araştırmacıların 
sosyal jet lag olarak adlandığı şeyi yaşıyorsunuz” olacak-
tır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir.

• You ---------- your

CEVAP: D

41. Soru kökünde verilen “Kaza yerine ulaşan itfaiyeciler 
yaralının bakımı ve kurbanın kurtarılması işine koyulurk-
en” ifadesini anlamsal olarak en iyi E seçeneğinde 
verilen “Hipnoz eğitimi almış personel kişiyle daha 
özel bir ilişki kurar ve kişinin ilgisini kaza mahallinin 
travmasından başka tarafa çeker” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Kaza yerine ulaşan itfaiyeciler 
yaralının bakımı ve kurbanın kurtarılması işine koyulurken 
hipnoz eğitimi almış personel kişiyle daha özel bir ilişki 
kurar ve kişinin ilgisini kaza mahallinin travmasından 
başka tarafa çeker” olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

42. Soru kökünde verilen bağlaç ve ikinci fiil öbeği “and 
thus reinforced immune system” ifadesidir ve bu ifade 
yalnızca B seçeneğinde “ve böylece bağışıklık sistemini 
güçlendirmiştir” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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43. Soru kökünde geçen “deaths and injuries resulting 
from traffic accidents” ve “a major public health prob-
lem” ifadeleri sırasıyla, yalnızca D seçeneğinde “trafik 
kazalarından kaynaklanan yaralanmalar ve ölümler” 
ve “başlıca halk sağlığı sorunudur” olarak doğru bir 
şekilde çevrilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

44. Soru kökünde geçen “The report, released on 
Wednesday, states …” ifadesinin karşılığı “Çarşamba 
günü yayımlanan rapor, .... belirtiyor” ifadesidir ve yalnız-
ca C seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

45. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklem + nesnesi 
“… was diagnosed with a malignant brain tumor ...”  
ifadesidir ve bu ifade yalnızca C seçeneğinde “habis 
beyin tümörü teşhisi konuldu” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

46. Cümledeki özne öbeği olan “the issue under discus-
sion” Türkçe cümlede “tartışılmakta olan konu” olur. Bu 
ifade sadece D seçeneğinde vardır ve bu nedenle doğru 
yanıt D olur.

CEVAP: D

47. Bu cümlede özne ve yüklemi birlikte değerlendirelim: 
“Rescuers estimate...” = “Kurtarma görevlileri ..... tah-
min etmektedir / ediyorlar.” Bu şekilde bir ifade sadece E 
seçeneğinde olduğundan bu seçenek doğrudur.

CEVAP: E
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48. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi 
“Doktorlar + uzun zamandır uğraş veriyorlar” ifade-
sidir ve bu ifade yalnızca D seçeneğinde “Physicians 
have long been struggling” şeklinde doğru olarak çevrilm-
iştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

49. Soru kökü “ama” bağlacı ile bağlanan sıralı iki cümleden 
oluşmaktadır. Bu durumda cümlenin çevirisi de sıralı ve 
aynı bağlaç ile birleştirilen sıralı iki cümle içermelidir. 
Bahse konu bağlacın karşılığı olan “but” ve ikinci cümle 
olan “çoğu hasta için bu hapların yalnızca marjinal etkileri 
vardır” ifadesinin dengi yalnızca D seçeneğinde “for most 
patients these pills have only marginal effects” olarak 
doğru bir şekilde verildiğinden bu seçenek doğru yanıttır.

CEVAP: D

50. Soru kökünde geçen “mevsimsel alerji nezlelerinden 
uzak kalma meselesine gelince” ifadesinin karşılığı 
“when it comes to keeping the sniffles of seasonal aller-
gies at bay” ifadesidir ve yalnızca B seçeneğinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

51. Soru kökünde verilen “Irak’a gitme emrini reddettiği 
için”  ifadesinin karşılığı yalnızca B seçeneğinde “for 
refusing orders to go to Iraq” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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52. Soru kökünde verilen “sağlam kanıtların olmadığını” 
ifadesinin İngilizce dengi yalnızca D seçeneğinde “that 
there is no sound evidence” şeklinde doğru olarak verilm-
iştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

53. Soruda verilen cümlede temel cümlenin yüklemi olan 
“görülür” sözcüğünün İngilizce karşılığı “is seen / 
appears” olur. Yüklemin bu şekilde doğru çevirisi yalnızca 
D seçeneğinde verilmiştir ve cümlenin diğer bölümleri de 
doğru bir şekilde çevrilmiş olduğundan bu seçenek doğru 
yanıttır. Diğer seçenekler ve yüklemleri:

A) is 100 times greater  : 100 kat daha büyüktür

B) is 100 times more likely  : 100 kat daha fazla muhte-
meldir

C) is 100 times more likely  : 100 kat daha fazla muhte-
meldir

E) is 100 times greater  : 100 kat daha büyüktür

CEVAP: D

54. Paragraf, günlük diyeti yüzdelere ayırmış ve boşluktan 
önce yüzde yetmiş beşlik dilim boşluktan sonra da yüzde 
onluk dilim anlatılmış. Geriye kalan yüzde on beşlik dilim 
A seçeneğinde verildiği için bu seçenek doğru yanıttır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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55. Paragrafta solak olmanın dezavantajları anlatılmaktadır. 
D seçeneğinde geçen “Pek çok alet ve uygulama hala 
sağ elini kullanan insanlar için tasarlanmaktadır” ifadesi 
solak olmanın dezavantajlarından bir başkası olduğu için 
paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamak-
tadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

56. Paragraf, kanser tedavisinde kullanılan yöntemler olan 
kemoterapi, ameliyat ve radyasyon terapisi ile ilgili. İlk 
iki cümlede kemoterapiden son cümlede ise radyasyon 
terapisinden bahsedilmektedir. Boş bırakılan cümlede 
ise ameliyattan bahsediliyor. Bu durumda A seçeneğinde 
geçen “Kanserle savaşmanın bir diğer yolu da, hastalıklı 
hücreleri kesip almaktır” ifadesi paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

57. Paragraf, Osmanlı’da Urla’da bir adanın karantina için 
kullanımı ile ilgili. B seçeneğinde geçen “Osmanlı 
İmparatorluğu İzmir’in Urla’da bir adaya yerleştirilmiş 
olan bir karantina merkeziyle bulaşıcı hastalık taşıyan 
insanların topraklarına girişini engelledi” ifadesi para-
grafı metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

58. Paragraf, obezite ile ilgili. D seçeneğinde geçen “Eğer 
ağırlığın metre olarak boyunun karesine bölünmesiyle 
elde edilen bir insanın vücut kütle endeksi 30.00’un 
üstündeyse o kişinin obez olduğu düşünülür” ifadesi 
paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamak-
tadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 2
SAĞLIK BİLİMLERİ

59. Paragraf, 1977’de Büyük Britanya’da kalp cerrahlarının 
kurumsal ve milli ameliyat sonuçlarını ölçen dünyadaki 
ilkler olduğu ancak kurumsal sonuçların halka pay-
laşılmadığı ve hastanelerce yeterince ilgi gösterilmediği 
ile ilgili. E seçeneğinde geçen “Eğer öyle olsaydı 
1990’larda Bristol’da bazı çocuk ölümleri ve üç yıl 
süren pahalı halka açık soruşturmalar önlenebilirdi” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde tamam-
lamaktadır. Ayrıca bu cümleden sonra gelen “Ancak öyle 
olmadı” ifadesi E seçeneğinde geçen cümleyle bağ kur-
maktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

60. Parça, Amerika’da hava kirliliğinin insan sağlığı üzer-
indeki etkileri üzerine yapılan araştırma  sonuçları ile 
ilgili. B seçeneğinde geçen “Daha fazla kanser riski 
kömür yakılan merkezlerden, fabrikalardan ve motorlu 
araçlardan çıkan küçük kurum partiküllerinden kaynak-
lanan kirlilikle ilişkilendirilmiştir” ifadesi, ana konunun 
dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini boz-
maktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

61. Parça genel olarak, kahve ve kafeinin farklı ırka mensup 
kadınlarda enerji seviyesi dışında yaratacağı etkiler ile 
ilgili. E seçeneğinde geçen “Ortalama olarak günde bir 
fincan kahveye karşılık gelecek miktarda 90 mg kadar 
kahve tükettiler” ifadesi konunun dışına çıktığı için metin-
sel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. E seçeneğindeki 
cümleden önce gelen üç cümlede de ırklara göre farklılık 
gösteren kahve tüketimi ve etkilerinden söz edilmiştir. 
Ancak sonuç cümlesi olması gereken son cümlede tama-
men konu dışına çıkılmıştır.

CEVAP: E



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 2
SAĞLIK BİLİMLERİ

62. Parça genel olarak dünyada aşırı yemenin ve kronik 
hastalıkların daha fazla bir bedel ödettiği ile ilgili. A 
seçeneğinde geçen “Dünyada hemen hemen her yerde 
insanlar daha uzun yaşıyorlar ve daha az çocuk ölüyor” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

63. Parça genel olarak anne rahminde bebeklerin esnemesi 
ile ilgili. A seçeneğinde geçen “Tam bir insanoğluna 
dönüşmek uzun bir süreçtir” ifadesi, ana konuya göre 
aşırı geniş kapsamlı olduğu için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

64. Parça genel olarak Çin’deki kümes hayvanları çiftliğinde 
çıkan yangın ile ilgili. İkinci cümlede geçen “Tavuk 
çiftliğinde yaklaşık olarak 1200 işçinin olduğu ve yıllık 
olarak 67.000 tavuk üretildiğine dikkat çekildi” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

65. Parça genel olarak son yapılan bir çalışmanın iki ayrı 
sonucu ile ilgili. C seçeneğinde geçen “Doktorlar amiodar-
one yazarken bu ilacın kanser riskini arttırabileceğini 
akılda tutmak zorundalar” ifadesi, ana konunun dışında 
kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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66. Soru kökünde “Metinde açık bir şekilde ifade edilmektedir 
ki ” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteni-
yor. Parçada “The study also found that Britons tend 
to lie about their personal hygiene” =“Ayrıca araştırma 
İngilizlerin kişisel hijyen konusunda yalan söyleme eğili-
minde olduklarını tespit etti” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen “İngilizler kişisel 
temizlik konusunda doğru söylememektedir” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

67. Soru kökünde “E-Coli’nin …… parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteni-
yor. Parçada “A virulent strain of the bacterium has 
recently been implicated in the fatal outbreak of food 
poisoning in Germany in June” = “Haziran ayında 
geçtiğimiz günlerde Almanya’da bakterinin virütik bir 
türünün adı, ölümcül yiyecek zehirlenmesinin ortaya 
çıkmasında geçti” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, D seçeneğinde geçen “Almanya’da yiyecek 
zehirlenmesine yol açmış olabileceği” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

68. Soru kökünde “Bu çalışmaların sonucu olarak …… 
parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “It is hoped that the 
thought of having E coli on their hands and phones 
encourages them to take more care in the bathroom” 
= “Ellerinde ve cep telefonlarında E-Coli bakterisinin 
bulunduğu düşüncesinin, onları lavaboda daha dikkatli 
davranmaya teşvik edeceği ümit edilmektedir” denilmek-
tedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde 
geçen “insanların ellerini düzgün bir şekilde yıkayacak-
larının ümit edildiği” ifadesi doğru bir şekilde tamamlam-
aktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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69. Soru kökünde “… parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olar-
ak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“nine brain regions appear to be thinner in people 
who eventually go on to develop Alzheimer’s – but 
that it takes many years for this structural differ-
ence to show up as symptoms of memory loss or 
cognitive problems” = “sonunda Alzheimer hastalığına 
yakalanan insanlarda, dokuz beyin bölgesinin incelmiş 
olduğu görülür – ancak bu yapısal değişikliklerin, hafıza 
kaybı veya bilişsel sorunların belirtileri olarak ortaya çık-
ması yıllar alacaktır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, C seçeneğinde geçen “beynin belli yerler-
indeki küçülmenin, belirtileri ortaya çıkmazdan çok önce 
Alzheimer hastalığının habercisi olduğu” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

70. Soru kökünde “… metinde açıkça ifade edilmiştir” şek-
linde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Alzheimer’s disease has always been diffi-
cult to diagnose” = “Alzheimer hastalığının teşhis edilm-
esi her zaman zor olmuştur” denilmektedir. Bu açıklama-
ya göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen “Alzheimer 
hastalığının teşhis edilmesinin her zaman zor olduğunu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

71. Soru kökünde “… metinden çıkartılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamam-
layan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçanın tamamında 
MRI taramasının hastalığın teşhisinde büyük bir sıçrama 
olacağı ifade edilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde geçen “beynin MRI taramalarının 
Alzheimer hastalığının teşhisinde bir atılım olacağı” ifad-
esi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C
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72. Soru kökünde “Parçaya göre, Afrika’nın pek çok 
bölgesinde ....” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifad-
eyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “In many parts of the conti-
nent, public health systems are ill-equipped to deal with 
postpartum depression” = “Kıtanın pek çok bölümünde, 
halk sağlığı sistemleri doğum sonrası depresyonla ilg-
ilenemeyecek kadar kötü donatılmıştır” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“halk sağlık sistemleri doğum sonrası depresyonun 
üstesinden gelebilecek şekilde donatılmamıştır” ifad-
esi 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 
“postpartum depression ... affects as many as one in five 
women, particularly during the first year of motherhood. 
Less than two in 1,000 women are also at risk of develop-
ing postpartum psychosis” = “Doğum sonrası depresyon 
özellikle doğumu takip eden ilk yılda her beş kadından 
birini etkileyebilir. Ayrıca kadınların binde ikisinden daha 
azı da doğum sonrası psikoza girebilir” denilmekte-
dir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde 
geçen “yeni annelerin doğum sonrası depresyondan 
etkilenme riski doğum sonrası psikozdan etkilenme 
risklerinden fazladır” ifadesi doğru bir şekilde tamam-
lamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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74. Soru kökünde “Metinden, doğum sonrası depresyonun .... 
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteni-
yor. Parçada “The condition causes mothers to feel 
exhausted and emotionally empty and can potentially 
destroy the bonding between a mother and her newborn 
baby” = “Hastalık annelerin bitkin düşmelerine ve duy-
gusal olarak boş hissetmelerine neden olabilir ve potan-
siyel olarak anne ile yeni doğan bebeği arasındaki bağa 
zarar verebilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde geçen “yeni doğan çocuk ile 
anne arasındaki ilişkiyi olumsuz bir şekilde etkileye-
bildiği” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

75. Soru kökünde “... parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamam-
layan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “a hos-
pital roommate of the 65-year-old man who initially 
contracted the virus has tested positive” = “hastalığı 
başlangıçta kapan 65 yaşındaki hastane oda arkadaşı 
olan kişinin testi pozitif çıktı” denilmektedir. Bu açıklama-
ya göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen “ikinci SARS 
vakasındaki adamın hastalığı oda arkadaşından kaptığı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

76. Soru kökünde “SARS virüsünün ... parçadan anlaşılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “The two shared a room for a few days in 
late April at Valenciennes hospital in northern France 
and hence were in “prolonged and close contact” = 
“Bu ikili Nisan sonunda birkaç gün Fransa’nın kuzeyindeki 
Valenciennes Hastanesinde bir odayı paylaşmıştı ve 
bu yüzden uzun süre ve yakın temastaydı” denilmekte-
dir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde 
geçen “uzun süre süren ve yakın temasla daha kolayca 
yayıldığı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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77. Soru kökünde “.... parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “The 
first France patient had just returned from vacation-
ing in Dubai” = “İlk Fransız hasta Dubai’deki tatilinden 
dönüyordu” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde geçen “turistik faaliyetlerle 
virüsün bir ülkeden başka bir ülkeye taşınabildiğini” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

78. Soru kökünde “... parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olar-
ak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“the information supplied by practitioners of alternative 
medicine is often incomplete, wrong or dangerously 
misleading to the point of seriously endangering public 
health and thus violating medical ethics” = “Alternatif tıp 
uygulayıcılarını sunduğu bilgi  çoğunlukla yetersiz, yanlış 
ya da halk sağlığını tehlikeye sokacak ve böylelikle tıp 
etiğini ihlal edecek dereceye kadar tehlikeli bir şekil-
de yanlış yönlendiricidir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde geçen “alternatif tıp 
uygulayıcılarının etik dışı davranma olasılığının daha 
fazla olduğu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

79. Soru kökünde “Alternatif tıpta ... metinden açıktır” şek-
linde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “In alternative medicine, by contrast, consum-
ers often make up their own minds whether to try this 
or that treatment” = “Aksine alternatif tıpta tüketiciler bu 
ya da şu tedaviyi almak için çoğunlukla kendi kararlarını 
verirler” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
B seçeneğinde geçen “hastaların almak istedikleri 
herhangi bir tedaviyi denemeye karar verebildikleri” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B
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80. Soru kökünde “Parçaya göre geleneksel tıp ile alternatif 
tıp arasındaki bir ayrımın ...” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “In conventional 
medicine, numerous safe-guards are in place to make 
sure doctors adhere to generally accepted ethical stan-
dards” = “Geleneksel tıpta doktorların genel olarak kabul 
gören etik standartlara uymasını temin etmek için çeşitli 
sigortalar vardır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde geçen “ilkinde hastaların belli 
standartta tedavi edilebilmesi için doktorların uyması 
gereken pek çok prosedürün olmasıdır” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A


