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1. Cümleye “Yarısından çoğu New York Şehrinde olmak 
üzere, New York Eyaletinde her yıl yaklaşık olarak 
bin yaya, bisiklet çarpmaları sonucu hastanelik olur” 
anlamını D seçeneğindeki “collision = çarpışma, çarp-
ma” verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) obstruction: engelleme, tıkanıklık

B) aggression: saldırı, hücum, tecavüz, taarruz

C) distraction: dikkatin başka yöne çekilmesi, saptırma, 
dikkat dağılması

E) frustration: hayal kırıklığı, hüsran, düş kırıklığı

CEVAP: D

2. Cümleye “İçme suyu düşük seviyedeki yer altı su kay-
naklarından geldiği için, temizlenmesi gerekir” anlamını 
B seçeneğinde geçen “sources” (kaynaklar) verebilir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

A) drawback : güçlük, eksiklik, sakınca

C) limitation  : sınırlılık, kısıtlılık

D) foundation : temel

E) institution : kurum

CEVAP: B

3. Cümleye “1980’lere kadar kalp hastalığı büyük ölçüde 
erkek hastalığı olarak düşünülürdü ve yalnızca erkekler 
üzerine odaklanan pek çok araştırma kalp krizinin 
tipik emarelerinin dar bir resmini çizebildi” anlamını E 
seçeneğindeki “largely = büyük ölçüde” verebilir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) tentatively : taslak olarak, geçici olarak

B) curiously : meraklı bir şekilde

C) eventually : en sonunda, nihayetinde

D) hastily : aceleci bir şekilde, aceleyle

CEVAP: E
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4. Cümleye “Genellikle başın aynı tarafını etkilemeleri 
bakımından, migren ile küme baş ağrısı birbirlerine çok 
benzerler,” anlamını C seçeneğindeki “alike = benzer” 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. D seçeneğinde kul-
lanılan “like” da “benzer” demektir, ancak bir edat olarak 
kullanılır. Yani bir isim tarafından takip edilmedikçe kul-
lanılamadığı için bu soruda doğru yanıt olamaz. “Alike” 
kullanımında benzerlik gösteren her iki şey de öne gelir: 
“Pigeons and doves are alike.”

CEVAP: C

5. Cümleye “Yetkililer yetersiz uykunun ve düzenli uyku 
alışkanlığının olmayışının, ilkokul çocuklarının okul per-
formansına çok büyük zarar verdiği konusunda uyarıyor-
lar” anlamını A seçeneğindeki “inadequate = yeter-
siz, noksan, kıt, kifayetsiz” verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) arbitrary : keyfi, keyfe keder, ihtiyari, gelişigüzel

C) gradual : aşamalı, tedrici, derece derece, kademeli

D) residual : artık, kalıntı, çökelti, artan 

E) lack : olmayış, eksiklik, yokluk

CEVAP: A

6. Cümleye “Kaza anında hız limitinden 30 mil daha fazla 
bir hızla gidiyor oluşun kesinlikle senin aleyhine olacak” 
anlamını A seçeneğindeki “count against = zararı-
na olmak, aleyhine olmak” verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) deprive of: yoksun bırakmak, mahrum bırakmak

C) come up with: bulmak, yeni bir fikir / çözüm ortaya 
atmak

D) turn down: reddetmek, geri çevirmek, katlamak, 
kıvırmak, azaltmak

E) face up to: metanetle karşılamak, göğüs germek, 
göze almak

CEVAP: A
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7. Bu soruda cümleler arası zaman ilişkisi test edilmektedir. 
İlk bölümde “encourage” fiilinin nesnesinin olmaması 
ve ardından passive agent (by a mother) gelmesi, ilk 
boşluğa gelecek fiilin passive çekimli olması gerektiğine 
işaret etmektedir. Seçenekler içinde passive reduction 
durumu sadece D seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

İkinci boşlukta ise, simple past zamanlı bir eylem söz 
konusudur. Cümlenin anlamı: “Oğlunun eşit olduğu 
düşüncesinin dışında her şeyi reddeden bir anne 
tarafından teşvik edilen Pistorius, lise döneminde sağlam 
vücutluların sporlarında kendini göstermek için protez 
organlar kullandı.”

CEVAP: D

8. Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda, fiilin 
doğru zamanını bulmak için belirleyici zaman ipuçlarına 
gerek vardır. Ancak böyle bir zaman zarfı soru kökünde 
verilmemiştir. Herhangi bir zaman zarfının olmayışı bu 
bölümde “present simple / present perfect” zamanların 
birinde çekilmiş bir eylemin gelebileceğini gösterir. Bu 
durumda “that” bağlacıyla bağlanmış olan iki cümlenin 
de zamanının aynı zaman diliminde olduğu D seçeneği 
doğru yanıttır.

Ek Gramer Açıklaması 1:

İsim Cümleciklerinde 

(Noun Clauses) Zaman Uyumu:

İngilizcede isim cümleciği ve ana cümle arasında zaman 
uyumu vardır: 

(1) Ana cümlenin genel zamanı “present” ise, isim 
cümleciği (Noun Clause) gerçek zamandadır. 

(2) Ana cümlenin genel zamanı “past” ise, isim 
cümleciğinde (Noun Clause), genel geçerliliği olan 
durumlar hariç, olayın gerçek zamanının bir derece 
“past” hali kullanılır.

CEVAP: D
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9. Bu soruda bağıl ilgeç bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan önce 
gelen “diagnosed” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak 
“with” ilgeci kullanılır. Doğru yanıt C’dir. 

CEVAP: C

10. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk bölümünde, 
isim öbeğine “Orta Arjantin kıyısında” anlamını veren “on” 
ilgeci sorulmuştur. Yani “coast” sözcüğünden önde “kıyı-
da” anlamında “on” edatı kullanılır. İkinci bölümünde ise 
“home” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “to” ilgeci 
kullanılır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

11. İlk boşlukta iyelik / aitlik (possessiveness) bildiren “of” 
edatı sorulmuştur. İkinci bölümünde, “adjective + for + 
sb. + to-infinitive” yapısının bir gereği olarak “possible” 
sıfatından sonra “for” ilgeci kullanılmalıdır.

CEVAP: D
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12. Bu soruda bir cümle ile bir isim öbeğini anlamsal olarak 
ilişkilendirmeye yarayan bağlayıcı edat öbeği türü ifadeler 
sorgulanmaktadır. Soruda verilen cümle ile isim öbeği 
arasında dolaylı zıtlık (beklenti yaratan ifade+beklentinin 
boşa çıkması) ilişkisi vardır. Bu cümlede olduğu gibi 
beklenti yaratan isim öbeğini beklentiyi boşa çıkaran ana 
cümleye bağlamak için “despite… = … -e rağmen” edat 
öbeği kullanılabilir. Cümle anlamsal olarak incelendiğinde 
ise verilen cümleye “Fiziksel hareketin iyi bilinen yarar-
larına rağmen çoğu yetişkin ve çocuk nispeten hareketsiz 
bir hayat sürer ve bu sağlık faydalardan yararlanacak 
kadar hareketli değildirler” anlamını B seçeneğindeki 
“-despite… = … -e rağmen ” verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) in order to: “-mek için” anlamına gelen, sonrasında 
“bare infinitive (V0)” yapı isteyen mastardır. Bu cüm-
lede yapısal olarak uygun değildir. 

 (in order to + V0)

B) despite: “-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. Bu soruda anlamsal olarak uygun 
değildir.

 (despite + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

C) because of: “nedeniyle, yüzünden, -den dolayı” 
anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya 
da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir.   

 (because of + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause) Bu soruda hem anlamsal hem de yapısal 
olarak uygundur.

D) thus: “ böylelikle, böylece” anlamına gelir. Bir “tran-
sitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal 
olarak değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu 
soruda hem kavramsal hem de işlevsel olarak uygun 
değildir.

E) in addition to: “-e ilavaten” 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 Phrase / Noun Clause)

CEVAP: B
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13. 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 kullanılan cümlenin anlamı 
“Gıda kaynaklı hastalığın en sık görülen klinik sunumu 
gastrointestinal semptomlar şeklindedir” ve boşluktan 
sonraki cümlenin anlamı “bu gibi hastalıkların nörolojik, 
jinekolojik, immünolojik ve diğer semptomları da olabilir” 
şeklinde çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu iki 
ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin (transitional 
words / transitors / connectors) “ancak, bununla bir-
likte” anlamına gelen “however” olduğunu görülecektir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) furthermore: “üstelik, ayrıca, bundan da ötesi” anlamı-
na gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki 
cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbir-
ine bağlar. Bu soruda anlamsal olarak uygun değildir.

B) however: “ancak, bununla birlikte” anlamına gelen 
“transitor” bir sözcüktür. Yapısal olarak birbirinden 
ayrı iki yapı arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve 
böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız 
dolaylı zıtlık içeren yapıları  birbirine bağlamak için 
kullandığımız “transitional words / transitors /  con-
nectors” sözcük öbeğidir. Bu soruda kavramsal olarak 
boş bırakılan kısmı doğru bir şekilde tamamlar.

C) moreover: “üstelik, ayrıca, bundan da ötesi” anlamına 
gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki 
cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbir-
ine  bağlar. Bu soruda anlamsal olarak uygun değildir.

D) therefore: “dolayısıyla” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak 
değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

E) so: “bu yüzden” anlamına gelir. Yan cümlenin sonuç, 
ana cümlenin de neden olduğu “adverbial clause” 
bağlacı olarak “so / so that / so much so that / so … 
that / such … that” kullanılır. Bu soruda hem işlevsel 
hem de anlamsal olarak uygun değildir.

CEVAP: B
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14. Bu soruda da doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Kendine 
zarar verme mutlaka da intihar ile ilgili değildir … ” 
anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle 
ise, “…intihar eğilimini artırabilir” anlamına gelmektedir. 
Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki cümle arasında 
anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu tür zıtlık ilişkisi 
içeren iki cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler 
içinden yalnızca C seçeneğinde geçen “but = ancak” 
kullanılabilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Kendine zarar verme mutlaka da intihar 
ile ilgili değildir, ancak intihar eğilimini artırabilir” olacaktır.

Seçenekler;

A) so: “bu yüzden” anlamına gelir. Yan cümlenin sonuç, 
ana cümlenin de neden olduğu cümlelerde “coordi-
nator” bağlacı olarak “so” kullanılır. Bu bağlaçlardan 
sonra cümle gelir. Bu soruda anlam olarak doğru 
yanıt olamaz.

B) owing to: “nedeniyle, yüzünden, -den dolayı” anlamı-
na 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 
Clause)

C) but: “ancak” anlamına gelen bir eş düzey (coordinate 
conjunction) bağlacıdır. Bu soruda hem kavramsal 
olarak hem de işlevsel olarak boş bırakılan kısmı 
anlamlı olarak doldurabilir.

D) when: Zaman zarfı yan cümleciklerini ana cümleye 
bağlamak için “adverbial clause of  time” bağlacı 
olarak kullanılır. Bu soruda yapısal ve anlamsal olarak 
uygun değildir.

E) so long as: “-dığı sürece” anlamına gelir. Yan cümlesi 
şart / zaman olan cümleleri ana cümleye  bağlamak 
için kullanılır. Bu soruda anlam olarak doğru yanıt 
olamaz.

CEVAP: C
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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 gelen cümle “Aşırı nüfuslan-
ma giderek daha ciddi bir sorun oluyor” ve boşluktan 
sonra gelen cümle ise “... pek çok aile hâlâ çok sayıda 
çocuk sahibi olmaya devam ediyor” şeklinde çevrilebilir. 
Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlay-
acak geçiş kelimesinin (transitional words / transitors 
/ connectors) “ancak” anlamına gelen “however” old-
uğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin anlamı “Aşırı 
nüfuslanma giderek daha ciddi bir sorun oluyor, ancak, 
pek çok aile hâlâ çok sayıda çocuk sahibi olmaya devam 
ediyor” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler; 

A) similarly: benzer şekilde  

C) as a matter of fact: işin doğrusu, aslında

D) consequently : sonuç olarak, sonuçta  

E) therefore: öyleyse, o halde, bu nedenle, bu yüzden

CEVAP: B
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16. Bu soruda bir cümle ile bir isim öbeğini anlamsal olarak 
ilişkilendirmeye yarayan bağlayıcı edat öbeği türü ifadeler 
sorgulanmaktadır. Soruda verilen cümle ile isim öbeği 
arasında örnekleme-açıklama ilişkisi vardır. Bu cüm-
lede olduğu gibi çoğul bir isimden sonra bu çoğul ismin 
(symptoms) örnekleme-açıklamasını yapan diğer isim-
lerle ilişkilendirilmesinde “such as” edat öbeği kullanılır.  
Cümle anlamsal olarak incelendiğinde ise verilen cümleye 
“… ateş ve kusma gibi belirtiler gösteren enfekte olmuş 
bir insan …” anlamını sadece D seçeneğindeki “such as 
… = … gibi ” verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) owing to: “nedeniyle, yüzünden, -den dolayı” anlamı-
na 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 Clause)

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

 (instead of + Ving / Noun (Phrase) / Noun Clause)

C) in case of: “-ması durumunda, -ması halinde” anlamı-
na 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 (Phrase) / Noun Clause)

D) such as: “ … gibi” anlamına gelen, mutlaka bir isim 
öbeği tarafından takip edilmesi gereken edat öbeğidir. 
Öncesinde sözü edilen şeye örnek vermek için kul-
lanılır. Bu cümlede geçen “fever or vomiting”  isim 
öbeklerini soru kökünün nesnesi olan “symptoms” 
isim öbeğine doğru bir şekilde bağlamaktadır. 

 (such as + Ving / Noun (Phrase) / Noun Clause)

E) in favor of: “-nın yararına, -nın lehine” anlamına 
gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da 
ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir.  

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

 CEVAP: D
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17. Cümleye “Araştırmalar göstermiştir ki, çocuğa yöne-
lik kötü muamele çocuk üzerinde sağlığın bozulması, 
sosyal ve ruhsal sorunlar ve ekonomik verimlilik azal-
masını da içeren pek çok zararlı etkisi vardır” anlamını 
A seçeneğindeki “including = içeren” verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A

18. Bu soruda ilk boşluktan sonra fiil (harms) ve ikinci boşluk-
tan sonra da fiilin (diverts) kullanılmış olması, boşlukları 
dolduracak ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı 
olmasını gerektirir. “Correlative conjunction” adını ver-
diğimiz bağlaçlar, benzer özellik ve nitelikteki iki unsuru 
ilişkilendirmek üzere kullanılır ve birinciden sonra ne tür 
bir sözcük ya da yapı kullanılmışsa, ikinciden sonra da 
aynı türden sözcük ya da yapı kullanılmalıdır. Seçenekler 
içinde bu özelliğe uygun düşen ikili B ve C seçenekler-
inde verilmiştir. Bu iki seçenek arasında seçimi cümleyi 
anlamsal olarak inceleyerek yaparız. Cümleye “ABD’nin 
sağlık alanındaki olağandışı yüksek harcamaları, federal 
ve eyalet hükümetlerinin sadece mali dengelerine zarar 
vermez aynı zamanda ekonomik kaynakları diğer hede-
flerden uzaklaştırır” anlamını “not only ... but also” verir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Ek Gramer Notu: Correlative Conjunctions

either … or … (ya …. ya da …)

neither … nor … (ne …. ne de ….)

both … and … (hem … hem de ....)

not only ... but also … / as well (sadece … 
değil, aynı zamanda … da ...)

CEVAP: C

19. Cümleye “Yüksek proteinli diyet sağlığa bir şekilde katkı-
da bulunabilir, ancak bu kişinin hangi tür proteini tüket-
tiğine bağlıdır” anlamını C seçeneğindeki “what + kind 
of protein = hangi tür protein” verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

CEVAP: C
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20. Bu soru incelendiğinde “acute respiratory infection” 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 “acute respiratory infection”  
ismini doğru niteleyen “adjective clause” yapısının ilgi 
zamiri “which / that” olmalıdır. Bu soruyu doğru cevap-
layabilmek 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:
Pneumonia is a form of acute respiratory infection.

It affects the lungs.

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 
“Pneumonia is a form of acute respiratory infection 
that affects the lungs” şeklini alacaktır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Zatürre, 
akciğerleri etkileyen akut solunum yolu enfeksiyonu for-
mudur”

Seçenekler: 

A) whether: “olup olmadığı” anlamına gelen “noun 
clause” bağlacıdır. Bu soruda hem kavramsal hem de 
işlevsel olarak doğru yanıt olamaz.

B) who: “ki” anlamına gelen insanlar için özneye dönük 
sıfat yan cümlelerinde kullanılan bağlaçtır. Bu soruda 
nitelenen isim insan  olmadığı için doğru yanıt olamaz.

C) when: (1) “ki” anlamına gelen zaman zarfına dönük 
sıfat yan cümlelerinde kullanılan bağlaçtır. Bu soruda 
nitelenen ismin sıfat yan cümlesindeki işlevi zaman 
zarfı olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

 (2) Zaman zarfı yan cümleciklerini ana cümleye 
bağlamak için kullanılan “adverbial clause of time 
marker” olarak kullanılır. Bu kapsamda; bu soruda 
hem yapısal hem de anlamsal olarak uygun değildir.

D) that: “ki” anlamına gelen insan/eşyalar/şeyler ve 
hayvanlar için özneye dönük sıfat yan cümlelerinde 
kullanılan bağlaçtır. Bu soruda nitelenen ismin sıfat 
yan cümlesi içindeki görevi özne olduğu için that kul-
lanılmalıdır. Bu nedenle doğru ilgi zamiridir. 

E) as: “-den dolayı, için, çünkü” anlamına gelir. Neden 
bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini sonuç cüml-
esi olan temel cümleye bağlar. Bu soruda hem yapısal 
hem de anlamsal olarak uygun değildir.

CEVAP: D
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21. Bu soruda  sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen “…. genetic disorder” ad öbeğini 
seçenekler içinden yalnızca ‘nadir’ anlamına gelen “rare”  
sıfatı niteleyebilir. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. 
Seçenekler;

A) rare: (uncommon, infrequently occuring) nadir, ender, 
seyrek

B) harmless: (without any harm) zararsız

C) considerable: (much, a lot, substantial) çok, kayda 
değer

D) common: (widespread) yaygın, genel

E) desperate: (hopeless) umutsuz, tutuksuz

CEVAP: A

22. İlgeçler kendi başlarına anlam taşımaz ancak diğer 
sözcüklerle kullanıldıklarında diğer sözcükler arasındaki 
ilişkiyi kurarlar. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam 
ilişkisini kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Bu soruda 
‘tarafından’ anlamında edilgen yapıda “doer”ı bildirmek 
için “by” ilgeci sorulmuştur. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

CEVAP: C

23. Bu soruda öncelikle “make + sth + adjective” kalıbı sor-
gulanmaktadır. Bu yapının gereği olarak boşluğa gelmesi 
gereken sözcüğün bir sıfat olduğu tespit edilir. Seçenekler 
arasında yalnızca B ve C’de sıfat türünden sözcükler 
vardır. Ancak soru kökünde verilen ifadeye ‘güneş ışığına 
duyarlı’ anlamını verecek ifade“sensitive to sunlight” olur. 
Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. Seçenekler;

A) sensation: (a state of heightened interest or emotion) 
his, heyecan

B) sensitive: (capable of perceiving with senses) duyarlı

C) sensible: (perceptible by the senses or by the mind, 
appreciable, acting with or exhibiting good sense) 
akla yatkın, mantıklı

D) sensitively: (in a sensitive manner) duygulu olarak

E) sensibility: (the ability to feel or perceive) duyarlılık, 
seziş

CEVAP: B
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24. Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda 
cümlenin ikinci kısmında geçen “is” eyleminden cüm-
lenin zamanını “simple present” olarak tespit ederiz. 
Cümlenin öznesi olan “brain tumors” ise “develop” 
eylemini gerçekleştirebileceği için bu eylem “etken çatı”-
da kullanılmalıdır. Bu durumda doğru yanıt D seçeneği 
olacaktır.

CEVAP: D

25. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümlenin anlamı “Gerçekte, bu sakatlığı 
olan çok az hasta ergenlik dönemini tamamlar” olmalıdır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “complete” (tamam-
lamak) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler;

A) continue: (to go on, to keep on) devam etmek

B) exceed: (to extend beyond or outside of) aşmak

C) replace: (to subsitute, to take or fill the place of) yerini 
almak

D) deprive: (to take something away from) –den yoksun 
bırakmak

E) complete: (to make whole, to bring to a finish) 
tamamlamak, bitirmek 

CEVAP: E

26. Cümledeki boşluğa gelecek fiil, “the medical special-
ty” ismini niteleyen bir sıfat cümleciğinin kısaltması 
durumundadır. Bu cümlenin kısaltılmamış halde “… 
medical specialty that is devoted …”  şeklindeyken, 
kısaltmada yardımcı fiil ve ilgi zamirinin cümleden çıkarıl-
masıyla “…medical specialty devoted to …”   duru-
muna dönüşmüştür. Yani, cümlenin fiili edilgen çatılı old-
uğundan fiil, V3 durumuna indirgenmiştir. Bu açıklamalar 
doğrultusunda A seçeneği doğru yanıt olacaktır. 

Adjective Clause Reduction (Passive):

Adj. Cl. Red. Adj.  Cl.

medical specialty medical specialty

that / which …..

is devoted devoted

to the diagnosis and 
treatment of cancer

to the diagnosis and 
treatment of cancer

CEVAP: A
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27. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Kanserli hücreler 
büyür ve çoğalır ... ” anlamına gelirken, ikinci cümle 
ise, “… normal bitişik dokuları istila eden ve yok eden 
kanserli doku kütlesi haline gelirler” anlamına gelmek-
tedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde yan cümlenin 
ana cümlenin nasıl ve ne zaman yapıldığını açıkladığı 
görülür. Bir eylemin nasıl ve ne zaman yapıldığını bildiren 
cümleciği ana cümleye bağlamak için seçenekler içinden 
yalnızca C seçeneğinde geçen “as = -dıkça” kullanıla-
bilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Kanserli hücreler büyüdükçe ve çoğaldıkça nor-
mal bitişik dokuları istila eden ve yok eden kanserli doku 
kütlesi haline gelirler” olacaktır.

Seçenekler;

A) because: Yan cümlenin neden, ana cümlenin de 
sonuç olduğu  “adverbial clause” bağlacı olarak kul-
lanılan “-den dolayı” anlamına gelen bir sözcüktür. Bu 
soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip olmadığı için 
doğru yanıt olamaz.

B) while: “-iken” anlamına gelen doğrudan zıtlık içeren 
iki cümleyi hem anlamsal hem de yapısal olarak bağ-
lamak için kullanılan bir “adverbial clause” bağlacıdır. 
Bu bağlaçtan sonra cümle gelir. Bu soruda, böyle bir 
işleve ve anlama sahip olmadığı için doğru yanıt ola-
maz.

C) as: “-dıkça” anlamına gelen hal zarfı yan cümlelerini 
ana cümleye bağlamak için kullanılan bir sözcüktür. 
Bu cümlede hem kavramsal hem de yapısal olarak 
doğru yanıttır. 

D) even if: “-sa bile” anlamına gelen bir “adverbial clause 
of contrast” bağlacıdır. Bu soruda kavramsal olarak 
doğru yanıt olamaz. 

E) whether or not: “olup olmadığı” anlamına gelir. 
Nesne durumundaki evet / hayır sorularından oluştu-
rulan isim cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılır. Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz

CEVAP: C
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28.  Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Onkologlar, kan ve kan oluşturan 
dokuları (lösemi ve lenfoma gibi) etkileyen kanserler ile 
“katı” tümörler olan kanserleri ayırt ederler” anlamın-
dadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük “distinguish” 
(ayırt etmek) olur. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler;

A) diagnose: (tanı koymak, teşhis etmek) examine 
critically

B) respond: (yanıt vermek) to make a reply; answer, to 
react positively or favorably

C) determine: (karar vermek) to decide or settle (a 
dispute, for example) conclusively and authoritatively

D) exhale: (dışarı vermek, nefes vermek) to breathe out; 
to be given off or emitted

E) distinguish: (ayırt etmek) recognize as distinct or 
different;  recognize the individual features 

CEVAP: E

29. Bu soruda “phrasal verb” türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümlede “Tümör terimi, herhangi bir 
anormal büyüme veya kütle anlamına gelir” denilmektedir. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “refer to” (işaret 
etmek, anlamına gelmek) olacaktır. Bu nedenle doğru 
yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler;

A) refer to: (işaret etmek, anlamına gelmek) To serve as 
a descriptor or have as a denotation:

B) break up: (ayrılmak) to finish, stop, be suspended, 
terminate, come to an end

C) go over: (üzerinden geçmek) to gain acceptance or 
approval, to examine or review

D) wear out: (eskimek, aşınmak, helak olmak) to make 
or become unusable through long or heavy use, to 
use up or consume gradually

E) pass up: (fırsatı kaçırmak, yararlanmamak) to let go 
by; reject

CEVAP: A
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30. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle ya da ifade 
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle 
akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız yapılara “tran-
sitional words / transitors / connectors” adını veririz. 
Bu soruda “transitional words / transitors / connec-
tors” bilgisi ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken 
boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin anlamları ve 
bu iki cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu soru-
da boşluktan önce gelen cümle “Tüm kanserler tümör 
değildir” ve boşluktan sonra gelen cümle ise “... lösemi 
gibi kanı etkileyen kanserler tek bir katı kütle oluştur-
mazlar” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde 
bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin 
(transitional words / transitors / connectors) “örneğin” 
anlamına gelen “for example” olduğunu görülecektir. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Tüm kanserler tümör değildir; 
örneğin, lösemi gibi kanı etkileyen kanserler tek bir katı 
kütle oluşturmazlar” olacaktır.  Doğru yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler;

A) Nevertheless: “yine de, bununla birlikte” anlamına 
gelen “transitor” bir sözcüktür. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun olmadığından doğru yanıt olamaz. 

B) For example: “örneğin” anlamına gelen bir “transi-
tional words / transitors / connectors” sözcüktür. Hem 
yapısal hem de anlamsal olarak bu soruyu doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

C) Otherwise: “aksi halde” anlamına gelir. Bir “transi-
tor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun olmadığından doğru yanıt olamaz. 

D) Thus: “sonuç itibariyle” anlamına gelen “transitor” 
bir sözcüktür. Bu soruda anlamsal olarak uygun 
olmadığından doğru yanıt olamaz. 

E) Yet: “yine de” anlamına gelen bir “transitional words / 
transitors / connectors” sözcüktür. Dolaylı zıtlık içeren 
iki cümle arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek için 
kullanılır. Bu soruda, böyle bir anlama sahip olmadığı 
için doğru yanıt olamaz.

CEVAP: B
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31. Bu soruda doğru yanıta soruyu işlevsel ve anlamsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökündeki “while” 
cümleciği ile ana cümle arasında “zıtlık” olmalıdır, çünkü 
bu cümlede zaman ilişkisi söz konusu değildir. Bu durum-
da soru anlamsal olarak incelemelidir. Bu soru anlamsal 
olarak incelendiğinde, soru kökünde verilen “Bu araştır-
mayı yapan araştırmacılar, aynı sporu yapan kızların 
erkeklerden daha fazla beyin sarsıntısı geçirme riski altın-
da olduklarını bilseler de” ifadesini en iyi D seçeneğinde 
verilen “bu araştırmar belirtilerin dağılımı konusunda hem 
yaşın hem de cinsiyetin etkilerini inceleyen ilkler arasın-
dadır” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Bu araştırmayı yapan araştırmacılar, aynı sporu yapan 
kızların erkeklerden daha fazla beyin sarsıntısı geçirme 
riski altında olduklarını bilseler de, bu araştırma  belirtiler-
in dağılımı konusunda hem yaşın hem de cinsiyetin etkil-
erini inceleyen ilkler arasındadır” olacaktır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “this study” zamiri 
soru kökünde geçen “the study” yerine kullanılmıştır.

CEVAP: D

32. Bu soru kökünde geçen “since” (çünkü, yüzünden) 
bağlacından dolayı, soru kökünde verilen cümle, doğru 
yanıt olacak olan ana cümlenin nedenini oluşturmalıdır. 
Yani soru kökü ile doğru yanıt arasında neden-sonuç 
ilişkisi olmalıdır. Bu durumda soru kavramsal olarak 
incelenmelidir. Soru kavramsal olarak incelediğinde 
ise, soru kökünde geçen “İnsanoğlu besinleri tüketme-
den yaşayamayacağı için …” ifadesini anlamlı olarak B 
seçeneğinde geçen “yiyecekler insan hayatının önemli bir 
parçasıdır” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “İnsanoğlu besinleri tüket-
meden yaşayamayacağı için, yiyecekler insan hayatının 
önemli bir parçasıdır” olur.

CEVAP: B
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33. “But” ile başlayan soru kökündeki cümleyle, doğru yanıtı 
oluşturacak seçenek arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. 
Bu nedenle bu sorunun doğru yanıtı, soru kökünün 
ve seçeneklerin kavramsal olarak incelenmesiyle tespit 
edilebilir. Soru kökünde verilen, “ancak basketbola ilişkin 
olarak, ayakkabılar giyilen kıyafetle birlikte açık ara en 
önemli parçadır” ifadesini seçenekler içinden anlamlı olar-
ak B seçeneğinde verilen “Her spor belirli özel ekipmanla 
oynanır” tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

34. Soru kökünde verilen “…. pek çok giyim mağazası çok 
çeşitli son moda yün dış giyim eşyasını piyasaya sundu” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen 
“soğuk kış yaklaştıkça ” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Soğuk kış yaklaştıkça, pek çok giyim 
mağazası çok çeşitli son moda yün dış giyim eşyasını 
piyasaya sundu” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 
Diğer seçenekler anlamsal olarak soru kökündeki cümleyi 
doğru olarak tamamlayamaz.

CEVAP: C

35. Soru kökünde verilen “o zaman aşırı derecede endiş-
eye hiç gerek yoktur” ifadesini anlamsal olarak en iyi E 
seçeneğinde verilen “Eğer çocuğunuzun korkusu onun 
günlük hayatına engel olmuyor ya da sıkıntı yaratmıyor-
sa” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Eğer çocuğunuzun korkusu onun günlük hayatına engel 
olmuyor ya da sıkıntı yaratmıyorsa, o zaman aşırı dere-
cede endişeye hiç gerek yoktur” olacaktır. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Diğer seçenekler anlamsal olarak soru 
kökündeki cümleyi doğru olarak tamamlayamaz.

İPUCU      If …… , then ….

CEVAP: E
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36. Soru kökünde verilen “Otomobillerde ve evlerde git-
tikçe artan pasif içicicilik, nikotin bağımlılığı semptomları 
görülen çocukların sayısının artma olasılığıyla bağlantılıy-
dı” ifadesini anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde ver-
ilen “bu çocuklar daha önce hiç sigara içmemiş olsalar 
bile” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Otomobillerde ve evlerde gittikçe artan pasif içicicilik, bu 
çocuklar daha önce hiç sigara içmemiş olsalar bile, niko-
tin bağımlılığı semptomları görülen çocukların sayısının 
artma olasılığıyla bağlantılıydı” olacaktır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir. Diğer seçenekler anlamsal olarak soru 
kökündeki cümleyi doğru olarak tamamlayamaz. 

CEVAP: B

37. Soru kökünde yer alan ifadede “... saldırıya uğramış gibi 
çığlık atarak ve korkmuş bir şekilde uyanırdı” deniliyor. 
Bu ifadeye dikkatlice bakılırsa, bu cümleyi anlamlı olarak 
tamamlayacak ifadenin “when” (ne zaman) sorusu-
na cevap verecek bir ifade olmasının uygun olacağı 
anlaşılır. Bu ifadeyi bu çerçevede anlamsal olarak en 
iyi E seçeneğinde verilen “Uyurken üzerine bir kağıt 
parçasının düşmesi ya da annesinin üzerindeki örtüyü 
düzeltmesi gibi küçücük bir rahatsızlık olduğunda...” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin bir bütün olarak 
anlamı “Uyurken üzerine bir kağıt parçasının düşmesi ya 
da annesinin üzerindeki örtüyü düzeltmesi gibi küçücük 
bir rahatsızlık olduğunda, saldırıya uğramış gibi çığlık 
atarak ve korkmuş bir şekilde uyanırdı” olur. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Diğer seçenekler soru kökündeki cümleyi 
anlamlı olarak tamamlamaktan uzaktır.

CEVAP: E

38. Ana cümlenin öznesi ve geçişli bir fiil olan yüklemi verilen 
(no one knows exactly) ve nesnesi eksik olan bu soru-
da, nesne olarak bir “noun clause” yapı kullanılabilir. Bu 
nedenlerle “noun clause”  yapı içermeyen A, B, C, ve E 
seçenekleri yanlıştır. D seçeneği “noun clause” bir ifade 
içermektedir ve doğru yanıttır. 

Anlamsal olarak incelediğimizde ise, soru kökünde geçen 
“Hiç kimse ... tam olarak bilmez” ifadesini anlamlı bir 
şekilde D seçeneğinde geçen “… nelerin bağımlılık yapan 
davranışlara neden olduğunu …” ifadesi tamamlamak-
tadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 3
SAĞLIK BİLİMLERİ

39. Soru kökünde nesne konumunda “how” ile başlayan bir 
“noun clause” (isim cümleciği) kullanılmıştır. “How” ile 
başlayan isim cümlecikleri cümle ortasında yer aldığın-
da önlerinde gelen fiilin nesnesi durumunda bulunurlar. 
Bu durumda soru kökünde verilen isim cümleciğinin, 
seçenekler içinde hangi fiilin nesnesi olabileceğine bak-
mak yerinde olacaktır. A, C, D ve E seçeneklerinde sağın-
da nesne / tümleçleri olan fiiller verilmiştir. Bu nedenle 
bu fiillerden sonra soru kökünde olduğu gibi bir “noun 
clause” kullanılamaz. Yalnızca B seçeneğinde geçen 
“understanding” eyleminden sonra “how” sözcüğü ile 
başlayan bir “noun clause” (isim cümleciği) gelebilir. 

Bu soru kavramsal olarak incelendiğinde ise, soru 
kökünde verilen “insanların hastalıklara nasıl reaksiyon 
gösterdikleri, baş ettikleri ya da kurtulduklarını …” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde verilen “Sağlık 
psikologları ... anlamaya odaklanır” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Sağlık psikologları, insanların 
hastalıklara nasıl reaksiyon gösterdiklerini, baş ettiklerini 
ya da kurtulduklarını anlamaya odaklanır” olacaktır. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 

CEVAP: B

40. “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 her zamanki gibi dokuz aylık bir bekleme 
süresi vardı, bu yüzden ona her zaman aşırı doz 
ilaç veren akıl hastalıkları merkezine gitmek zorun-
da kaldı” ifadesini, E seçeneğinde verilen “Watkins 
ailesi, Brooke’u psikiyatrise götürebilmek için çok 
uğraştı” ifadesi anlamlı bir şekilde tamamlar. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Soru kökünde geçen “she” zamiri de bu 
seçenekte geçen “Brooke” ismi yerine kullanılmıştır.

CEVAP: E
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41. Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde, boşluktan sonra 
“that” ilgi zamiriyle başlayan “adjective clause”un gelm-
esi boşluktan önce bu cümlenin sonunda soru kökünün 
öznesi olarak kullanılabilecek bir ismin gelmesini zorunlu 
kılar. Ayrıca, soru kökünde geçen “adjective clause” cüm-
leciğinin yüklemi olan “utilizes” eyleminin genel zamanı 
“the present” olduğundan ana cümlenin de genel zam-
anının “present” olması gerekir ve nitelenen isim de tekil 
bir isim olmalıdır. Seçenekler incelendiğinde böyle bir 
ismin A seçeneğinde geçen “an area of psychology” 
olduğu görülecektir. Kavramsal olarak incelendiğinde 
ise, soru kökünde geçen “… beyin ve davranışları 
araştırmak için bilimsel yöntemler kullanan ....bir psikoloji 
alanıdır” ifadesi en anlamlı bir şekilde C seçeneğinde 
geçen, “Deneysel psikoloji  ….” tamamlar. Doğru yanıt C 
seçeneğidir

CEVAP: C

42. Çeviri sorularında yüklemlerin zamanları, etken ya da 
edilgen oluşları en önemli belirleyici ipuçlarıdır. Bunun 
yanı sıra cümlede geçen bağlaçlar ile bağlaç işlevi gören 
zarflar da son derece büyük önem taşırlar. Örneğin bu 
soruda, soru kökünde verilen cümlenin bağlaç işlevi 
gören zarfı “… however …” ifadesidir ve bu ifade yalnız-
ca D seçeneğinde “… ancak …” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

43. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi 
“passengers on ultra-long range flights + need to 
be provided with” ifadesidir ve bu ifade yalnızca A 
seçeneğinde “Çok uzun mesafeli uçuşlardaki yolculara 
...... sağlanması gereklidir” şeklinde doğru olarak çevrilm-
iştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

44. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… using all of 
their senses to understand and recognize the world 
around them ….” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca A 
seçeneğinde “etraflarındaki dünyayı anlamak ve tanımak 
için tüm duyularını kullanarak” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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45. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi durumundaki 
“should seek” ifadesinin Türkçe karşılığı “aramalıdır-
lar” olur.  Bu durumda yüklemin doğru çevirisinin tek 
başına verildiği E seçeneği doğru yanıt olur. Ayrıca 
cümleye daha genel bakacak olursak, “individuals who 
use heroin recreationally, ...... , should seek heroin 
withdrawal treatment …” ifadesinin Türkçe denginin de 
yalnızca E seçeneğinde “eroini eğlence olsun diye kulla-
nanlar, ….... , eroin bağımlılığından kurtulma tedavisinin 
yolunu aramalıdırlar” şeklinde doğru olarak çevrildiği 
görülür. C seçeneğinde yer alan ve anlamca yakınlık 
arz eden “araştırmak” fiilinin İngilizce karşılığı “search, 
investigate, study” fiillerinden birisi olurdu. Bu açıklama-
lar ışığında doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

46. Soru kökünde geçen, “Not only damages .... but also 
theatens...” ifadelerinin doğru çevirisi olan “... ile kalmaz 
.... tehdit eder” ifadeleri yalnızca A seçeneğinde doğru 
olarak verilmiştir. 

CEVAP: A

47. Cümlede kullanılan “when” bağlacının Türkçe cümledeki 
karşılığı “-dığında, -dığı zaman, -ınca” olacaktır. Bunu 
bağlaca bağlı fiille birlikte çevirelim: “when …. used” 
= “kullanıldığında / kullanılınca.” Bu çeviri şekline A ve 
E seçeneklerinde rastlıyoruz. Cümledeki ikinci önemli 
ipucu “not … but” (şu değil …. bu) yapısıdır. Bu ifade iki 
seçenekten A seçeneğinde yer almaktadır ve bu seçenek 
doğrudur. E seçeneğindeki çeviri cümlesinde kullanılan 
yapının (hem … hem de) soru kökündeki İngilizce 
karşılığı “both… and” olurdu. 

CEVAP: A
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48. Soru kökünde verilen ana cümle “Hamile kalmak bazı 
çiftler için heyecan verici bir deneyimdir …” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca E seçeneğinde “Getting preg-
nant is an exhilarating experience for some couples 
…” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. Çeviri sorularında yüklemin “is” olduğu 
durumlarda, cümlenin Türkçe karşılığında, isim ya da 
sıfat türü bir sözcüğün sonuna “-dır, -dir, -tır, -tir, -tur, 
-tür, -dur, -dür” gibi takıların gelmiş olması gözetilmelidir.

CEVAP: E

49. Soru kökünde geçen “yardımlı ölüm uygulaması olarak 
da bilinen” ifadesinin İngilizce karşılığı “also known as 
the practice of assisted killing” ifadesidir ve yalnızca 
B seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

- olarak da bilinen  : also known as

- the practice of assisted killing : the practice of 
assisted killing

CEVAP: B

50. Soru kökünde verilen “... ya .... ya da ....” şeklindeki 
bağlaç, yalnızca C seçeneğinde “... either ... or ....” şek-
linde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

51. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… Son birkaç yıl 
boyunca, bombardımanına uğradık” ifadesinin İngilizce 
dengi yalnızca E seçeneğinde “Over the past couple of 
years, we have been bombarded” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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52. Soru kökünde verilen “ergen yaştaki çocuğunuzla 
açık bir iletişim kurduğunuzda …” ifadesine dikkatlice 
bakılırsa, yüklemin sonunda yer alan “-duğunuzda” 
takısından, İngilizce cümledeki bağlacın “when, as”  
ya da “once” olması gerektiği anlaşılır. Bu açıklama-
lara uygun olan A ve C seçenekleri göze çarpmaktadır. 
Ancak A seçeneğinde yer alan “even when” ifadesinin 
karşılığının “-dığında bile, -dığı zaman bile” olması 
gerekirdi. Oysa soru kökündeki cümlede “bile” ifadesi yer 
almamaktadır. Bu durumda doğru yanıt C seçeneği olur. 

Yüklemlerine göre seçeneklerin değerlendirilmesi:

A) you may still face  hâlâ karşılaşabilirsiniz 

B) is possible   olasıdır / mümkündür

C) will be easier  kolay olacaktır (doğru cevap)

D) you should find  bulmalısınız

E) you should be deal with  başa çıkabilmelisiniz

CEVAP: C

53. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklem kalıbı 
“insan türleri + ayrılır” olduğuna göre, bu ifadelerin 
İngilizce karşılıkları D seçeneğindeki “human species 
+ is categorized” ifadeleri olur. Bu noktada “species” 
sözcüğünün çoğul çekimli olmasına rağmen, tekil bir 
isim olduğu da özellikle hatırlanmalıdır. E seçeneğinde 
yer alan “is classified” yükleminin çevirisi de doğru olur. 
Ancak bu seçenekte yer alan “because of” (yüzünden, 
-den dolayı) bağlacının sorudaki cümlede karşılığı yoktur. 
Bu durumda doğru yanıt D seçeneği olacaktır.

CEVAP: D

54. Paragraf, kardeş katilliği ifadesinin askeriyede başka 
bir anlam taşıdığını, ancak bu anlamın da asıl anlama 
çok yakın olduğunu belirten bir cümle ile başlamış. Bu 
ilk cümleden sonra A seçeneğinde verilen, “Bu kelime, 
birisinin düşmana ateş ederken kendi birliklerini 
ve silah arkadaşlarını sehven öldürmesi anlamına 
gelen ‘dost ateşi’ ile öldürmekle tamamen aynı anla-
ma gelir” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu 
seçenekte geçen “it” ilk cümlede geçen “fratricide” 
sözcüğü yerine kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasına 
yardımcı olmuştur. 

CEVAP: A
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55. Bu sorudaki paragrafta, ilk cümlenin yeri boş bırakıldığına 
göre, bizden paragrafın ana temasını ifade edecek olan 
konu cümlesini bulmamız istenmektedir. Ana tema cümle-
si tüm paragrafta anlatılan konuyu bir cümlede net olarak 
ortaya koyacak cümledir. Verilen paragraf, gün içinde 
ne kadar çok hareketli olunursa, gece de o derece iyi bir 
uyku çekmede belirleyici olmasıyla ilgili. C seçeneğinde 
verilen “Gün içinde yaptığınız fiziksel hareketin mik-
tarı, gece iyi bir uyku çekmede size yardımcı olacak 
unsurlardan biridir” ifadesi paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Görüldüğü gibi bu 
cümle tüm paragrafta anlatılan konuyu bir cümle içinde 
özet olarak sunmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

56. Paragraf, kız ve erkek çocuklarda ergenlik döneminin 
farklı dönemlerde gelişmesi ile ilgili. İlk cümlede herkesin 
vücudunun farklı dönemlerde ve farklı oranlarda değişim 
geçirdiği ifade ediliyor. İkinci cümlede ise, bazı gençlerin 
buluğ çağına 9, 10 ya da 11 yaşında başladığı belirtili-
yor. Boşluktan sonra gelen cümlede ise, “Kızlar buluğ 
çağına genellikle erkeklerden daha erken başlarlar” 
deniliyor. Bu durumda araya gelecek cümlede kız-erkek 
farkına işaret edecek ve bu konuya giriş yapacak bir ifade 
yer almalıdır.  Buna uygun bir ifadeye A seçeneğinde 
rastlıyoruz. A seçeneğinde verilen “Ergenlik döneminde 
kızlar ve erkekler pek çok değişiklik yaşarlar” ifadesi 
paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamak-
tadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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57. İlk cümlede “... okula yürümek ya da bisikletle gitmek 
gerçekte kilo almaya neden olur” deniyor. Bu cümleden 
sonraki cümle olan ikinci cümle boş bırakılmış. Son cüm-
lede ise muhtemelen rekabet sporlarının sunduğu düzenli 
yorucu antrenmanı sunmamalarından dolayı beden eğiti-
mi derslerinin de kilo almaya ya da kaybetmeye bir etkis-
inin olmadığı belirtiliyor. Bu iki düşünce arasında köprü 
kuracak düşünce B seçeneğinde verilen “Araştırma 
ayrıca okulda yapılan sporun kilo alma ya da vermeye 
neden olabildiğini ancak fark yaratan şeyin spor 
dallarına dahil olmak olduğunu tespit etmiştir” cümle-
sidir. Bu cümlede özne konumunda yer alan “the study” 
ismi, ilk cümledeki “the new findings” ifadesi ile bağ 
kurmakta ve metinsel örüntüyü gerçekleştirmektedir. Bu 
nedenlerle B seçeneği parçayı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. 

CEVAP: B

58. Parçanın ilk cümlesinde “Kişi depresif, yalnız ya da kızgın 
hissettiğinde kompulsif alışveriş ya da harcama yapar” 
deniyor. Boş bırakılan ikinci cümleden sonra ise “Tam 
tersine, bu bağımlılığın neden olduğu finansal sorun-
lardan dolayı nihayetinde bu duyguları daha da kötü 
yapacaktır” deniliyor. Bu durumda boş bırakılan cümle 
kavramsal açıdan üçüncü cümlenin tam tersi anlam 
taşımalı ve üçüncü cümlede geçen bu duyguların hangi 
duygular olduğunu sunan bir cümle olmalıdır. Bu tür bir 
anlam B seçeneğinde vardır: “Alışveriş ve harcama 
ne daha fazla sevgiyi temin eder, ne kırgınlıkları, 
pişmanlıkları giderir, ne de stresi ve günlük hayatın 
sorunlarını çözer.” Ayrıca, üçüncü cümlede kullanılan 
“these feelings” B seçeneğinde geçen “love, ... hurts, 
regrets, stress” duyguları yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur. Bu nedenlerle 
B seçeneği parçayı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. 

CEVAP: B
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59. Parçanın ilk cümlesinde “Amerikan sağlık sistemi 
hastanın özgürlüğüne ve ‘bilme hakkına’ büyük önem ver-
mektedir” deniliyor. Boş bırakılan ikinci cümleden sonra 
ise “Meksika, Filipinler, Çin ve İran’ın da içinde olduğu 
birçok kültürdeki uygulamanın ise kötü bir durumla ilgili 
ilk bilginin önce hastanın ailesine verilmekte olduğu daha 
sonra ailenin hastaya durumu anlatıp anlatmama ya da 
ne kadarını anlatma konusunda karar vermekte olduğu-
dur” deniliyor. Bu durumda özelden (ABD) genele (pek 
çok diğer ülke) bir geçişi sağlayacak ve düşünsel olarak 
da hasta özgürlüğünden ve hastanın doğrudan bilg-
ilendirilmesinden hastanın ailesinin doğrudan bilgilendi-
rilmesine geçişi sağlayacak bir cümle parçayı doğru bir 
şekilde tamamlayacaktır. Bu tür bir cümle C seçeneğinde 
verilmiştir: “Ancak, bu tutum bütün kültürler tarafından 
paylaşılmaz ve pek çok kültürdeki yaygın görüşün 
tersinedir.” Bu cümlede geçen “this belief” ilk cüm-
ledeki görüş yerine kullanılmış ve bu cümle ile ilk cümle 
arasında bağ oluşturmuştur. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

60.  Parça, depresyonun semptomlarını ve belirtilerini genel 
olarak ele almaktadır. E seçeneğinde verilen “Ancak depr-
esyondaki hastalar, duygusal açıdan acı veren ve üzen 
bir hastalık olarak tanımlasalar da neden hasta olduklarını 
açıklayamazlar” ifadesi ana konunun dışında kaldığı için 
bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

CEVAP: E

61. Parça genel olarak glokom hastalığı ile ilgili. A 
seçeneğinde verilen “Pek çok göz rahatsızlığı olmasına 
rağmen, Birleşik Devletler nüfusunun yüzde onundan 
fazlasını hep birlikte etkileyen üç tür vardır” ifadesi, ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Eğer bu konu cümlesi olacaksa, 
paragrafın diğer cümleleri bu üç tür göz hastalığı ve 
ABD’deki genel durum hakkında bilgiler sunmalıdır. Oysa 
diğer cümlelerde tamamen bir göz hastalığı olan glokom 
hakkında tanım ve bilgilere yer verilmiştir. İlk cümle konu 
cümlesi olmaya uygun olmadığından, doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A
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62. Parça genel olarak, vücudun ateşlenmesinin vücudun bir 
savunma mekanizması olduğu ve ateşlenme esnasında 
vücutta olan değişiklikler ile ilgili. İlk cümlede yer alan 
“Buharlı banyolar solunum yolu hastalıklarının iyileşme-
sinde daha etkili olsa da, saunalar ve buharlı banyoların 
benzer etkileri vardır ve temel olarak kişisel tercih mese-
lesidir” ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu par-
agrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Görüldüğü üzere 
aslında konu cümlesi olması gereken bu ifade, paragrafın 
hiçbir cümlesiyle doğrudan anlamca ilişkili değildir. Bu 
durumda doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

63. Parça genel olarak tıbbi gelişmelere paralel olarak, 
tıbbi tercüme ihtiyacı ve bu alanda yapılanlar ile ilgili. E 
seçeneğinde geçen “Bu gibi ameliyat prosedürleri bütün 
dünyadaki hastalar için hayati öneme haizdir” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Bu cümlede geçen “such surgical 
procedures” (bu gibi ameliyat prosedürleri) ifadesinin 
önceki cümlede de karşılığı yoktur. Önceki cümlelerde 
ameliyatlardan ve ameliyat prosedürlerinden söz edil-
memiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

64. Ana konusu alışveriş düşkünlüğü olan parçada alışveriş 
ile ilgili olumlu bir görüş bildiren “Alışveriş ve harcama 
eyleminin kendisi mutlu ve güçlü hissetme duygusuy-
la ilişkilidir” anlamına gelen üçüncü cümle metnin birlik 
ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

65. Ana konusu Adli Psikoloji ve Adli Psikologlar olan parçada 
“İnsani faktörler; ergonomi, işyeri güvenliği, insani 
hatalar, ürün tasarımı, insani kabiliyetler ve insan–
bilgisayar etkileşimi gibi bir dizi farklı konuya odak-
lanan bir psikoloji alanıdır.” anlamına gelen dördüncü 
cümle metnin birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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66. Soru kökünde “... iddia edilmektedir” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamam-
layan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “the TSA 
has repeatedly defined the scanners as “safe,” gloss-
ing over the accepted scientific view that even low 
doses of ionizing radiation — .... — increase the risk 
of cancer” = “Ulaşım Güvenliği İdaresi, düşük dozda bile 
olsa iyonize olmuş radyasyonun kanser riskini artırdığına 
dair bilimsel görüşün üstünü örterek tarayıcıları müteaki-
ben ‘güvenli’ olarak nitelemektedir” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“Ulaşım Güvenliği İdaresinin hava alanı x-ray cihazlarıyla 
ilgili kanser endişelerini dikkate almadığını” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

67. Soru kökünde “Metinde ifade edilen bir konu ...” şek-
linde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “even low doses of ionizing radiation — .... 
— increase the risk of cancer” = “düşük dozda bile olsa 
iyonize olmuş radyasyon kanser riskini artırır” denilmek-
tedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde 
verilen “düşük dozda bile olsa iyonize olmuş radyasyona 
maruz kalmanın kanser riskini artırmasıdır” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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68. Soru kökünde “ABD’deki havaalanlarına x-ray ciha-
zlarının yerleştirilmesiyle ilgili kararı kimin verdiğine deği-
nerek yazar ..... istiyor” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The final call to deploy 
the X-ray machines was made not by the FDA, which 
regulates drugs and medical devices, but by the TSA, 
an agency whose primary mission is to prevent ter-
rorist attacks” = “X-ray cihazlarının yerleştirilmesiyle ilgili 
nihai karar, ilaç ve tıbbi cihazları kontrol eden Federal İlaç 
İdaresi tarafından değil de temel görevi terörist saldırıları 
önlemek olan Ulaşım Güvenlik İdaresi tarafından verilm-
iştir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, D 
seçeneğinde verilen “güvenlik meselelerinin tıbbi ilkelere 
verebileceği potansiyel zararlar konusunda uyarmak” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

CEVAP: D

69. Soru kökünde “... metinden çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olar-
ak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Richardson was not wearing a helmet when she had 
an accident, and naturally people have asked if one 
could have saved her. The answer is unclear.” = “Kaza 
yaptığında koruyucu başlık takmıyordu, bu yüzden eğer 
koruyucu başlık olsaydı onu koruyabilir miydi diye insan 
doğal olarak soruyor. Yanıt belli değil” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen 
“Richardson koruyucu başlık giymiş olsaydı, belki de 
şimdi yaşıyor olacaktı” ifadesi doğru bir şekilde tamam-
lamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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70. Soru kökünde “Yazarın ‘altın saat’ ile ... kast etmiş olduğu 
metinden çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “as a rule even a minor 
head injury should be treated within the so-called 
golden hour after it occurs” = “Kural olarak küçük bir 
baş yaralanması bile, meydana geldikten sonraki altın 
saat olarak adlandırılan zaman içinde tedavi edilmek-
tedir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
A seçeneğinde verilen “Baş yaralanmasından sonraki 
60 dakikayı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

71. Soru kökünde “... Richardson’ın metinden açıktır” şek-
linde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Richardson’s death was the result of what’s 
called an epidural hematoma, a pooling of blood 
between the skull and the dura, the brain’s lining” 
= “Richardson’ın ölümü kafatası ile beyin zarı arasında 
kan birikmesi olan epidural hematoma olarak adlandırılan 
şeyin sonucuydu” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, E seçeneğinde verilen “baş yaralanmasından 
öldüğü” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

72. Soru kökünde “Lambalı Kadın’ın ... ima edilmiştir” şek-
linde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “Florence Nightingale, the Lady with the 
Lamp,” cümlesinde, “Florence Nightingale, Lambalı Kadın 
” denilmektedir. İngilizcede bir isimden sonra virgülle 
ayrılmış şekilde kullanılan bu gibi ifadeler, öncesindeki 
ismi nitelemeye ve açıklamaya yarar. Diğer bir deyişle, bu 
cümle için konuşmak gerekirse, Florence Nightingale’in 
Lambalı Kadın olarak bilindiği söylenebilir. Bu açıklama-
ya göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen “Florence 
Nightingale’e verilen ad olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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73. Soru kökünde “Kırım Savaşı esnasında ... açıktır” şek-
linde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “It was her work during the Crimean War 
that created the legend of the Lady with the Lamp” cüm-
lesinde, “Lambalı Kadın efsanesini yaratan onun Kırım 
Savaşı esnasındaki çalışmalarıydı” deniliyor. Bu açıkla-
maya göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen “Lambalı 
Kadın efsanesinin doğduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

74. Soru kökünde “Parçaya göre, Florence Nightingale …” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “Despite opposition from her family, she 
decided to devote her life to nursing and campaigning 
for better health care and sanitation for all” cümlesinde, 
“Ailesinin itirazına rağmen hayatını hemşireliğe, daha iyi 
sağlık ve hijyen koşulları için çalışmaya adamaya karar 
verdi” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
D seçeneğinde verilen “hijyen koşullarını iyileştirmek için 
çok uğraştı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

75. Soru kökündeki cümlede “Solakların … parçadan 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifad-
eyi parçaya göre doğru olarak tamamlayacak seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “left-handed individuals 
have more symmetrical brains than right-handers” = 
“solak bireyler, sağ elini kullananlara göre daha simetrik 
beyne sahiptirler” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde verilen “sağ elini kullananlarla 
kıyaslandıklarında, farklı beyin yapılarına sahip oldukları” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 3
SAĞLIK BİLİMLERİ

76. Soru kökündeki cümlede “Parçaya göre … ” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayacak seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
geçen “The incidence of left handedness among creative 
individuals, those with superior math abilities and those 
who excel in the visual arts have added credence to 
certain personality types being more common among left 
handed people” ifadelerinden, solak olmak ile sanatsal 
yetilere sahip olmak arasında bir ilişki olduğu açıktır. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen 
“solak olmak genellikle sanatsal yetilere sahip olmakla 
ilişkilendirilmiştir” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamak-
tadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

77. Soru kökündeki cümlede “… parçada açıkça ifade edilm-
iştir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayacak seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “the stigma and negative implications 
attached to the use of the left hand are now almost 
extinct” = “sol elin kullanımına atfedilen utanç ve üstü 
kapalı anlamlar şimdilerde neredeyse tamamen yok 
oldu” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde verilen “solak olmayla ilişkilendirilen utancın 
artık bittiği” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

78. Soru kökünde “Çoğu tüketicinin … metinde bellidir” şek-
linde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Most consumers underestimate the number of calories in 
a can of soda” = “çoğu tüketici bir abardak meşrubatta-
ki kalori miktarını küçümsemektedir” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“bir kutu meşrubattaki kalorinin miktarını küçümsediği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B
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79. Soru kökünde “Kalori bilgisinin yapıştırılmasının … metin-
den öğrenilebilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bul-
mamız isteniyor. Parçada “In a study researchers found 
that teens were 40% less likely to buy a sugary drink 
after seeing any of the posted calorie counts than when 
they were given no information” = “Bir çalışmada araştır-
macılar gençlerin içecek üstüne yapıştırılan kalori mik-
tarlarını gördüklerinde hiçbir bilgi verilmediği ile kıyasla 
şekerli içecekleri satın alma olasılıklarının yüzde 40 daha 
az olduğunu tespit etmiştir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen “insanların 
günlük olarak aldıkları kalorinin miktarını azaltabileceği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

CEVAP: D

80. Soru kökünde “Kolori bilgisi fiziksel etkinlik eşiti gibi bir 
formatta sunulduğunda siyahi öğrencilerin  … metinde 
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteni-
yor. Parçada “black teenagers will use calorie information, 
especially when presented in an easy-to-understand 
format, such as a physical activity equivalent, to make 
healthier choices” = “fiziksel etkinlik eşiti gibi özellikle 
anlaşılması kolay formatta sunulduğunda siyahi öğrencil-
er bilgiyi daha sağlıklı seçimler yapmak için kullanacak-
lardır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
E seçeneğinde verilen “alışveriş alışkanlıklarını daha 
sağlıklı içeceklerle değiştirdikleri” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E


