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1. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Cümleye 
“İlaçları çocukların ulaşamayacağı en üst rafa kasten 
koydum” anlamını C seçeneğinde geçen “reach” (ulaş-
ma) verebilir. Aslında deyimsel bir ifade olan “out of 
reach” yapısının isminin tespit edilmesi istenmiştir. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler;

A) order: (düzen, nizam) a condition of logical or 
comprehensible arrangement among the separate 
elements of a group

B) place: (yer) an area with definite or indefinite 
boundaries; a portion of space

C) reach: (ulaşma) the extent or distance something can 
reach

D) way: (yol) a road, path, or highway affording passage 
from one place to another

E) touch: (dokunma) the physiological sense by which 
external objects or forces are perceived through 
contact with the body

CEVAP: C

2. Bazı sorularda cümlenin olumlu-olumsuz olarak değer-
lendirilmesi bile doğru yanıta ulaşılmasında yeterli olabilir. 
Bu sorunun seçenekleri incelendiğinde A seçeneği dışın-
dakilerin olumlu olduğu sadece A seçeneğinde geçen 
“decline = düşüş, azalma” sözcüğünün olumsuz olduğu 
görülecektir. Cümlenin anlamı değerlendirildiğinde ‘astım-
lı gençlerin akciğer kapasitelerinde düşüş olacağı’ açıktır. 
Doğru yanıtı cümleyi anlamsal olarak inceleyerek de teyit 
edebiliriz. Cümle anlamsal olarak incelendiğinde ise; 
cümleye “Son yıllarda yapılan araştırmalar, kalıcı astımı 
olan akciğer yetmezliği ile yetişkinliğe giren çocukların 
özellikle akciğer kapasitesinde daha hızlı düşüş yaşaya-
bileceğini göstermektedir” an lamını A seçeneğinde geçen 
“decline” (düşüş) verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

B)  endurance  : dayanıklılık, dayanma

C)  growth : büyüme, artış

D)  improvement : iyileşme, gelişme

E)  recovery : iyileşme, düzelme

CEVAP: A
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3. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Cümleye 
“Bay Drummer, son günlerde çok kötü öksürüyor. Bence 
derhal bir doktora görünmeli” anlamını E seçeneğinde 
geçen “recently” (son günlerde) verebilir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

Seçenekler;

A) eventually: (en sonunda) at an unspecified future 
time; in the end; finally; after all; one day

B) afterwards: (akabinde) happening at a time 
subsequent to a reference time

C) presently: (şimdilik) in a short time; soon; at this time 
or period; now

D) previously: (öncesinde, daha önce) formerly, before

E) recently: (son zamanlarda) of, belonging to, or 
occurring at a time immediately before the present

CEVAP: E

4. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Çocuklarda zatüreyi önleme, 
çocuk ölümlerini azaltma stratejinin vazgeçilmez bir 
bileşenidir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “reduce” (azaltmak) olmalıdır. Bu nedenle doğru 
yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) distract: ilgini dağıtmak   

B) distinguish: ayırt etmek

C) reduce: azaltmak, indirgemek 

D) hurt: incitmek; incilmek 

E) encourage: teşvik etmek

CEVAP: C

5. Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Cümleye 
“Gıda kaynaklı hastalıklar, mikroorganizmalar veya kimy-
asallarla kirletilmiş gıda maddelerinin yenilenmesinin 
sonucudur” anlamını C seçeneğinde verilen “contaminat-
ed” (kirletilmiş, pis) verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) smooth: düz   

B) profound: derin, şiddetli, yoğun

C) contaminated: kirletilmiş, pis, kontamine 

D) eminent: önemli, ön plana çıkan

E) sensitive: hassas, duyarlı

CEVAP: C
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6. Cümleye “Uyku apnesi teşhisi konmuş çoğu evli erkek, 
kocalarının horlamalarını durdurabilmek için gece boyun-
ca dirseklerini kullanmaktan yorulan eşlerin baskılarıy-
la kendilerini uyku kliniğinde buluyor” anlamını A 
seçeneğindeki “end up in = (kliniği / hastaneyi) boy-
lamak, kendini bir yerde bulmak” verebilir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) result in: ile sonuçlanmak, sonuç doğurmak

C) close in on: odaklanmak, kuşatmak, etrafını çevir-
mek

D) cut down on: azaltmak, kısmak, düşürmek

E) break up: ayrılmak, kopmak, parçalanmak, dağılmak

CEVAP: A

7. Sorudaki cümlede “if” bağlacı bulunduğundan, koşul 
cümleciği varlığı nedeniyle iki cümle arasında mutlak 
zaman uyumu aranmalıdır. Koşul cümleciklerinde üç tip 
olduğunu dikkate alacak olursak, sorudaki cümlede bizi 
bu üç tipten birisine yönlendirecek bir ipucu bulmamız 
yerinde olacaktır. Soruda bizi zaman olarak kısıtlayacak 
“at the present rate” (şu anki oranda) ifadesi ile geniş 
zaman çekimli “predict” fiili, bu koşul cümleciğinin “Type 
1” olması gerektiğinin açık birer işaretidir. Bu açıklamaya 
göre doğru yanıt A seçeneği olacaktır. Cümlenin anlamı 
“Obezite yaygınlığı bu oranda artmaya devam ederse, 
bazı uzmanlar 2030 yılına kadar ABD’de her yetişkinin 
aşırı kilolu olacağını tahmin ediyor” olur.

CEVAP: A

8. Bu sorunun ilk kısmında “infinitive / gerund” konusu test 
edilmektedir. Bilindiği gibi fiillerin sıralamasında soldaki 
fiil, sağındaki fiilin “infinive / gerund” olma durumunu 
belirler. Bu nedenle kendisinden sonra gelen fiilin “to-in-
finitive” olmasını gerekli kılan “decided” fiilinden sonra 
gelen “have” fiili, “to have” olarak çekilmelidir. Sorunun 
ikinci kısmında ise ettirgen yapı bilgisi sorgulanmaktadır. 
Bilindiği gibi “have” fiili ettirgen yapıda “have + sth.+ V3” 
şeklinde kullanılır. Bu durumda cümlenin ikinci kısmın-
da fiil “removed” olarak çekilmelidir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C
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9. İlk boşluktan önce gelen “found” sözcüğünden sonra 
“out” edatı kullanılır ve “bulmak, tespit etmek” anlamında 
phrasal verb türü deyimsel fiil oluşturulur. İkinci bölümde 
ise boşluktan önce gelen “access” sözcüğünden sonra 
bağıl edat olarak “to” edatı kullanılır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

10. Sorunun ilk bölümünde “letting light” ifadesinden önce 
edat olarak “-erek;-arak” anlamında “through” edatı kul-
lanılır. İkinci bölümde ise “the lenses of a camera” isim 
öbeğinden önce edat olarak “içinden geçerek” anlamında 
“through” edatı kullanılır. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Fotoğrafçılık, ışığın fotoğraf makinesinin lenslerinden 
geçerek filmin üstüne düşmesini sağlayarak fotoğraf 
üretmektir” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A

11. Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. Bu boşluğa “be … 
a dialysis” ifadesine “diyalizde” anlamını vermek için 
“on” edatı kullanılır. Doğru yanıt B’dir.

CEVAP: B
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12. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Artrit çoğunlukla 
yaşlılarla ilişkilendirilir…” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “çocukları da etkiler” anlamı-
na 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 A seçeneğinde geçen 
“but = ancak” kullanılabilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Artrit çoğunlukla yaşlılarla 
ilişkilendirilir, ancak çocukları da etkileyebilir” olacaktır.

Seçenekler;

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

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

C) unless: “-medikçe, -mazsa” anlamına gelir. Yan cüm-
lesi şart / zaman olan cümleleri ana cümleye bağlam-
ak için kullanılır. Bu soruda anlam olarak doğru yanıt 
olamaz.

D) when: “-dığı zaman” anlamına gelir.  Zaman zarfı yan 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılan 
“adverbial clause of time” bağlacı olarak kullanılır. Bu 
soruda anlam olarak uygun değildir.

E) if: “takdirde, -se, -sa, eğer” anlamına gelen bir şart 
cümlesi bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve 
anlama sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

CEVAP: A
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13. Cümleye “Demir eksikliği ve anemi, birbirleriyle yakın-
dan ilişkili oldukları için çok faktörlü ve çok sektörlü 
bir yaklaşımla aynı anda ele alınmalıdır” anlamını C 
seçeneğinde verilen “because of = -den dolayı, için” 
verebilir. Doğru yanıt C’dir.

Seçenekler; 

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

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

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

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

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

CEVAP: C
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14. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Lyme hastalığı, 
vücudun farklı bölgelerini değişik derecelerde etkiliyor” 
anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle 
ise “ilerler” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlam-
ları incelendiğinde ikinci cümlenin ilk cümlenin zam-
anını bildirdiği görülecektir. Bu tür ana cümlenin zam-
anını veren yancümleleri ana cümleye bağlamak için 
seçenekler içinden yalnızca E seçeneğinde geçen “as = 
-dıkça” kullanılır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu durumda 
cümle “Lyme hastalığı, ilerledikçe vücudun farklı bölgel-
erini değişik derecelerde etkiliyor” anlamına gelir.

Seçenekler; 

A) unless: “-medikçe, -mazsa” anlamına gelir. Yan cüm-
lesi şart / zaman olan cümleleri ana cümleye bağlam-
ak için kullanılır. Bu soruda anlam olarak doğru yanıt 
olamaz.

B) although: “-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir 
işleve ve anlama sahip olmadığı için doğru yanıt ola-
maz.

C) even if: “-sa bile” anlamına gelen bir “adverbial clause 
of contrast” bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve 
anlama sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

D) in case: “..... olur diye” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of unwanted purpose” bağlacıdır. Bu soruda 
kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

E) as: “-dıkça” anlamına gelen anlamına gelen bir 
“adverbial clause of manner” bağlacıdır.  Zamansal 
dönüşüm bildiren cümleyi temel cümleye bağlar. Bu 
soruda hem yapısal hem de anlamsal olarak doğru 
yanıttır. 

CEVAP: E

15. Cümleye “Özellikle tıp ve hukuk alanlarında çalışan 
kamu görevlileri eğer hükümet yılın ilk yarısı için yüzde 
onluk maaş artışını kabul etmezse greve gidecekler” 
anlamını seçenekler içinden yalnızca E seçeneğinde 
geçen “unless” verebilir. Doğru yanıt  E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) even if: -sa bile

B) so that: -mek için, maksadıyla, bu yüzden

C) as long as: süresince, -dığı sürece

D) since: -den beri, çünkü

CEVAP: E
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16. Bu cümlede 65 yaş üstü kadınlar ile yaşlı erkeklerin besin 
desteği alma konusunda farklı tercihler yaptıkları belir-
tilmektedir. Cümlede “65 yaş üstü kadınların yaklaşık 
olarak yarısı besin takviyesi yaparken, erkeklerin 
sadece beşte biri öyle yapar” anlamı vardır. Cümleye 
bu anlamı verecek bağlaç “while” olacağından doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

17. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde cümleye “Görme 
keskinliği ölçümü, takip muayenesinde maskelenmiş 
bir muayene memuru yerine maskelenmemiş bir ser-
tifikalı muayene memuru tarafından yapıldı”   anlamını 
seçenekler içerisinden B seçeneğinde geçen “instead 
of” (-nın yerine) verebilir. 

Seçenekler:

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

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

E) in case: “-ur diye, -sına karşı” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of unwanted purpose” bağlacıdır. Bu 
soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz. 

CEVAP: B
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18. Bu soruda ilk boşluktan sonra fiil (to store) ve ikinci 
boşluktan sonra da fiilin (to use) kullanılmış olması, 
boşlukları dolduracak ifadenin bir “correlative conjunction” 
yapısı olmasını gerektirir. “Correlative conjunction” adını 
verdiğimiz bağlaçlar, aynı yapıya sahip iki unsuru bağlam-
ak için 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 A ve D seçeneklerinde verilm-
iştir. Bu iki seçenek arasında seçimi cümleyi anlamsal 
olarak inceleyerek yaparız. Cümleye “RNA sadece DNA 
gibi bilgi saklayabildiği için değil de aynı zamanda  şu 
anda proteinler tarafından yapılan bir iş olan reaksiyon-
ları hızlandırmak için bu bilgiyi de kullanabildiği için çok 
daha çok yönlüdür” anlamını “not only ... but also” verir. 
Doğru yanıt A 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: A

19. Cümleye “Amerikan Kalp Vakfına göre, 20 yaş ve 
üstünde yaklaşık 99 milyon Amerikalının yüksek kolester-
olü var” anlamını A seçeneğinde geçen “according to” 
(-e göre) verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler;

A) according to: “-e göre” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Bu soruda böyle bir anlama ve işleve sahip 
olduğu için doğru yanıttır. (according to + Ving / Noun / 
Noun Phrase / Noun Clause)

B) as if: “-mış gibi” anlamına gelir. Hal bildiren bir “adver-
bial clause” yapıyı temel cümleye bağlar. Bu soruda 
kavramsal olarak uygun değildir.

C) much as: “ne kadar da .... olsa” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda 
hem yapısal hem de anlamsal olarak uygun değildir.

D) with regard to: “ile ilgili olarak” anlamına gelen bir 
ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir
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 (with regard to + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause).

E) due to: “nedeniyle” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir.

 (due to+ Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

CEVAP: A

20. Bu soru incelendiğinde “a major public health challenge” 
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 
nitelemek için “which / that” ilgi zamirlerinden biri kullanılır. 
Bu nedenle, seçenekler içinde “a major public health 
challenge”  ismini doğru niteleyen “adjective clause” 
yapısının ilgi zamiri “that” olmalıdır. Bu soruyu doğru 
cevaplayabilmek 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:

Viral hepatitis is now recognized as a major public 
health challenge. It requires an urgent response.

 Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. Daha 
sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective clause” 
içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, nitele-
necek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitelenen 
ismi atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle “Viral 
hepatitis is now recognized as a major public health 
challenge that requires an urgent response” şeklini 
alacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

21. Bu tür “cloze test” sorularını paragrafın genelini akılda 
tutarak ancak daha çok sorulan sorunun bulunduğu 
cümleyi inceleyerek çözeriz. Soru kökünde verilen cüml-
eye “Biyologların internetteki bilgileri kullanarak virüsü 
kopyalayabileceklerinden korktular” anlamını “by using” 
edatıyla verebiliriz. Doğru yanıt A’dır.

CEVAP: A
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22. Cümleye “Bilim adamları 1918’de gripten ölen insanların 
akciğerlerinden alınan materyalleri kullandılar” anlamını 
C seçeneğindeki “obtained = elde etmek” verebilir. 
Doğru yanıt C’dir. 

Diğer seçenekler;

A) reverted: tersine çevirmek, geri dönmek

B) deprived: yoksun bırakmak

D) suffered: muzdarip olmak, acı / sıkıntı çekmek

E) stemmed: -den gelmek, çıkmak, kökünü almak

CEVAP: C

23. Cümleye “… virüsün genetik yapısını analiz ettiler” 
anlamını A seçeneğindeki “genetic= genetik” verebilir. 
Doğru yanıt A’dir. 

Diğer seçenekler;

B) typical: tipik, tipine özgü, ayırıcı 

C) precious: değerli 

D) official: resmi

E) evident: açık, aşikar

CEVAP: A

24. Boşluktan önce gelen “mix” sözcüğünden sonra bağıl 
edat olarak “with” kullanılır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

25. Cümleye “Bu bilim adamları için çok endişe vericidir, 
çünkü geçmişte herkes bir salgın hastalığın yalnızca bir 
kuş gribinin insan gribiyle birleşmesiyle mümkün olduğu-
na inanırdı” anlamını “because” ile verebiliriz. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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26. Bu soruda “birth of a baby to a family” yapısının gereği 
olarak “the Whitaker family”  sözcüğünden önce “to” 
edatı kullanılmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

27. Bu tür “cloze test” sorularını paragrafın genelini akılda 
tutarak ancak daha çok sorulan sorunun bulunduğu 
cümleyi inceleyerek çözeriz. Bu soruda bu tekniği kul-
lanırsak, “The announcement of the birth of a son to the 
Whitaker family, ……….. was selected as an embryo 
to be a tissue-matched donor for his sick brother, has 
sparked the usual massive media interest” cümlesi 
üzerinde çalışmamız gerekir. Bu cümle işlevsel (yapısal) 
olarak incelendiğinde, yani bu soru kökünde geçen “The 
announcement of the birth of a son to the Whitaker 
family, ……….. was selected as an embryo to be a tis-
sue-matched donor for his sick brother,  has sparked 
the usual massive media interest” incelendiğinde 
“a son” isim öbeğini niteleyecek bir “adjective clause” 
yapısının ilgi zamirine ihtiyacı olduğu görülecektir. Bu 
yapıdaki görevi özne olan isimleri nitelemek için “who 
/ which / that” ilgi zamirlerinden biri kullanılır. Bu ned-
enle, seçenekler içinde “a son” ismini doğru niteleyen 
“adjective clause” yapısının ilgi zamiri “who” olmalıdır. 
Bu soruyu doğru cevaplayabilmek 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:

“The announcement of the birth of a son to the 
Whitaker family has sparked the usual massive media 
interest. The son was selected as an embryo to be a 
tissue-matched donor for his sick brother

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 
nitelenen ismi atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki 
cümle The announcement of the birth of a son to the 
Whitaker family, who was selected as an embryo to 
be a tissue-matched donor for his sick brother,  has 
sparked the usual massive media interest” şeklini 
alacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 
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Ek Gramer Açıklaması:

İçinde aynı ismi ortak olarak içeren iki basit cümleyi 
birleştirerek tek bir cümle haline getirmek için “adjective 
clause” yapısını kullanırız. Bu yapıda kullanılan ilgi zam-
irleri aşağıdadır:

who, whom, which, that, when, where, whose, why

Bu ilgi zamirleri arasındaki seçimi nitelenen ismin 
“adjective clause” içindeki rolüne bağlı olarak yaparız. 

*   Nitelenen ismin öğesel görevi “adjective clause” 
yapısının öznesi ise, “who / which / that” ilgi zamirl-
erinden birisini; 

*  Nitelenen ismin öğesel görevi nesne ise “whom / 
which / prep.+ whom / prep.+ which” ilgi zamirlerin-
den birisini; 

*   Nitelenen ismin öğesel görevi iyelik sıfatı ise “whose” 
ya da “noun + of + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

*   Nitelenen ismin öğesel görevi yer zarfı ise “where” ya 
da “prep. + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

*  Nitelenen ismin öğesel olarak görevi zaman zarfı ise 
“when” ya da “prep. + which” ilgi zamirlerinden 
birisini; 

*   Nitelenen ismin öğesel görevi neden ya da açıklama 
belirten isim türü bir sözcük (reason) ise “why” ilgi 
zamirini kullanırız. 

CEVAP: C

28. Bu soruda herhangi bir zaman zarfının olmayışı, bu 
bölümde “present simple / present perfect” zamanların 
birinde çekilmiş bir eylemin gelebileceğini gösterir. Fiilin 
nesnesinin sağında olması bu fiilin etken çatıda çekil-
mesini gerektirdiğinden E seçeneğinin genel zamanı 
“present” olsa da edilgen çatılı olduğundan doğru yanıt 
olamaz. Bu durumda doğru yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler ve mütekabil zamanlar: 

A) sparked (simple past tense)

B) has sparked (present perfect tense) 

C) was sparking (past continuous tense)

D) was sparked (simple past tense-passive voice) 

E) is sparked (simple present tense-passive voice)

CEVAP: B
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29. Bu soruda “the voices” ismi yerine kullanılabilecek zamir 
“those” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

30. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “embriyoların yaşama hakkı vardır” anlamını E 
seçeneğinde geçen “right” (hak) verebilir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

Seçenekler;

A) trial: (deneme) examination of evidence and applica-
ble law by a competent tribunal to determine the issue 
of specified charges or claims

B) just: (adil, hakkaniyetli) honorable and fair in one’s 
dealings and actions

C) truth: (gerçek) conformity to fact or actuality

D) fact: (gerçek) reality, truth

E) right : (hak) conforming with or conformable to jus-
tice, law, or morality 

CEVAP: E

31. “Although” 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. Bu sorunun soru 
kökü bölümünde “Nispeten çok az kişide yiyecek alerjisi 
olmasına rağmen” deniliyor. C seçeneği geçmiş zam-
anlı olduğundan uygun olamaz. Diğer seçenekler içinde 
anlamca en uygun olan D olur: “… belli yiyecekleri 
sindirmede güçlük çeken bir çok insan vardır.”

CEVAP: D
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32. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Pek çok organ-
izma, organizma başına binlerce üretirken ...” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde E seçeneğinde 
geçen “insanoğlu genel olarak dokuz ila on aydan az 
olmayan aralıklarla kişi başına bir bebekle sınırlıdır” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Pek çok organizma, organizma başı-
na binlerce üretirken, insanoğlu genel olarak dokuz ila 
on aydan az olmayan aralıklarla kişi başına bir bebekle 
sınırlıdır” olacaktır. 

CEVAP: E

33.  Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde ise soru kökünde 
geçen “when” ifadesi bir “zaman zarf yan cümleciği” 
yapısı bağlacı olduğundan ana cümleyle zaman uyumu 
içinde olmalıdır. Bu durumda “when” bağlacının yüklemi 
olan “has been” çekiminden “present perfect” old-
uğunu tespit ederiz. Bu durumda ana cümlenin de 
aynı genel zamanda olması gerekir. Genel zamanın 
“present” olan iki seçenek vardır: A ve B. Bu durumda 
bu iki seçenek anlamsal olarak incelenmelidir. Cümle 
kavramsal olarak incelendiğinde soru kökünde geçen 
“vücut yeteri miktarda yiyecekten uzun süre mahrum 
kaldığında …” ifadesini en anlamlı olarak “sindirim sis-
temi aynı şekilde kullanılmayan bir kas gibi zarar görür” 
tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

34. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Bilim nesnel olmak 
için uğraşır” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde C seçeneğinde geçen “sanat öznel gönünür” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Bilim nesnel olmak için uğraşırken 
sanat öznel gönünür” olacaktır. Diğer seçenekler soru 
kökünü kavramsal olarak doğru bir şekilde tamamlama-
dıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: C
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35. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Yeni tıp merkezi 
kapatıldı ...” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde B seçeneğinde geçen “sahibinin vefat etmesinden 
dolayı” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Yeni tıp merkezi, sahibinin 
vefat etmesinden dolayı kapatıldı” olacaktır. 

CEVAP: B

36. Cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadenin bulun-
ması istenen bu tür soruları, soruyu kavramsal ve yapısal 
olarak inceleyerek çözebiliriz. 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 ned-
en-sonuç ilişkisi olmalıdır. Bu durumda soru kavramsal 
olarak incelenmelidir. Soru kavramsal olarak incele-
diğinde ise soru kökünde geçen “Başlangıç safhasında 
göğüs kanseri nadiren belirti gösterdiği için” ifadesini 
en anlamlı şekilde E seçeneğinde geçen “rutin tarama 
özellikle önemlidir” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

37. Cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadenin bulun-
ması istenen bu tür soruları; soruyu kavramsal ve yapısal 
olarak inceleyerek çözebiliriz. “Although” ile başlayan 
bu cümle ile doğru seçenek arasında anlamsal zıtlık 
olmalıdır. Soru kökünde geçen “İlaçların kombine etkisi 
bazen yararlı olsa da” ifadesini seçenekler içinden anlamlı 
bir şekilde D seçeneğinde geçen “ilaç etkileşimleri çoğu 
zaman istenmez ve zararlıdır” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “İlaçların kombine etkisi bazen 
yararlı olsa da, ilaç etkileşimleri çoğu zaman istenmez ve 
zararlıdır ” olur. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

CEVAP: D
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38. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Astigmat yavaş 
yavaş ilerleyebildiği için” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde B seçeneğinde geçen “Her ne 
zaman görmenizde değişiklik hissettiniz, doktorunuzu 
görmelisiniz” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Astigmat yavaş yavaş 
ilerleyebildiği için her ne zaman görmenizde değişiklik 
hissettiniz, doktorunuzu görmelisiniz” olacaktır.

CEVAP: B

39. Bu soruda da “though” ile başlayan bir yan cümle ver-
ilmiştir. Yan cümlede beklentinin yaratılıp ana cümlede 
reddedildiği cümleleri ana cümleye bağlamak için  “con-
cessive contrast” bağlacı olan “though, although, 
even though, …vb.” kullanılır. Cümle işlevsel olarak 
incelendiğinde soru kökünün zamanının “present” old-
uğu görülecektir. Bu durumda ana cümlenin zamanı da 
aynı zaman diliminde gerçekleşmelidir. Seçenekler içinde 
yalnızca C seçeneğinin zamanı “present” olduğundan 
bu seçenek doğru yanıttır. Anlam bakımından cümleyi 
doğru tamamlayacak seçenek C olacaktır: “İlaç kul-
lanımı depresyon belirlilerini azaltmasına rağmen, 
hastalığı gideremez.” Ayrıca bu seçenekte geçen “it” 
adılı soru kökünde geçen “medication” ismine gönder-
imde bulunmakta ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 
oluşturmaktadır. 

CEVAP: C
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40. Zaman zarfı yan cümlecikleri ile temel cümle arasında 
mutlak bir zaman uyumu gerekir. Yani, her iki cümleciğin 
de zamanı aynı dilimler içinde olacaktır. “Before”dan 
sonra gelen cümlecik geçmiş zamana ait olduğuna göre 
te mel cümlecik de geçmiş zamana ait olacaktır. Bundan 
dolayı, B ve C seçenekle rini eleriz. D seçeneğindeki 
“these” ifadesine yan cümlede işaret eden her hangi bir 
isme gönderme yapmadığından dolayı bu seçenek yan-
lıştır. E seçeneğinde ise “sıkıntılı bir geçiş”ten söz ediliyor 
ki bu da cümle genelinde bahsedilmeyen bir noktadır. 
A seçeneğine baktığımızda hem yapı açısından hem 
de anlam açı sından bir uyum görüyoruz. “Before the 
National Health Service Act came into force in 1948 in 
England, the funding of hospitals was a major issue 
in home politics.” = “İngiltere’de Milli Sağlık Hizmetleri 
Kanunu 1946 yılında çıkarılmadan önce hastanelere ver-
ilen ödenek iç siyasette önemli bir gündem maddesiydi.”

CEVAP: A

41. Bu soruya en doğru yanıtı, soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek verebiliriz. Soru kökünde verilen “.... , kol-
era gibi su kaynaklı hastalıkların kökü asla kazınamaz” 
ifadesinin en anlamlı bir şekilde D seçeneğinde geçen 
“Güvenli bir su kaynağı olmadıkça ...” ifadesi tamamlar. 
Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde, soru kökünün 
anlamlı bir cümle oluşturmak için gerekli bütün öğelere 
(özne + yüklem + nesne) sahip olduğu ve genel zam-
anında “present” olduğu görülecektir.  Bu durumda 
seçenekler arasında ilk aranacak yan cümle türü  genel 
zamanı “present” olan bir  “adverbial clause” yapısıdır. 
Bu şartları A, B ve D seçenekleri karşılar. Ancak anlam 
olarak yalnızca D seçeneği soru kökünü doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır.  Bu nedenle doğru yanıt D’dir. 

CEVAP: D

42. Soru kökünde verilen sıfat yancümlesi “released by cells 
into the bloodstream where they travel throughout 
the body and influence the function of other distant 
cells” ifadesidir ve bu ifade yalnızca D seçeneğinde 
“hücreler tarafından kan dolaşımına salınan, bu yolla 
vücuda yayılan ve diğer uzak hücrelerin işlevlerini etkiley-
en” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 5
SAĞLIK BİLİMLERİ

43. Soru kökünde geçen “When two or more drugs are 
taken in the same time period” ifadeleri sırasıyla yalnız-
ca A seçeneğinde “İki ya da daha fazla ilaç aynı zaman 
periyodu içinde alındığında” olarak doğru bir şekilde 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

44. Soru kökünde verilen “The doktor remembers explain-
ing …” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca A seçeneğinde 
“doktor ....açıkladığını hatırlıyor” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

remembers explaining = açıkladığını hatırlıyor 

that problem to the patient = o problemi hastaya

CEVAP: A

45. Soru kökünde verilen “… that you examined three 
patients this morning” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca 
B seçeneğinde “Bu sabah üç hastayı muayene ettiğini-
zi...” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

46. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… whether he 
told” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca D seçeneğinde 
“söyleyip söylemediğini” şeklinde doğru olarak çevrilm-
iştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

I wonder = merak ediyorum 

whether he told his patient = hatasına söyleyip söyle-
mediğini

the bad news = kötü haberi

the other day = geçen gün

CEVAP: D
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47. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… (rather) … than 
leave it till next year” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca 
E seçeneğinde “gelecek yıla bırakmaktansa” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

48. Soruda verilen cümlenin özne + yüklemi öbeği olan 
“hiç karşılaşmamıştım” ifadesinin İngilizce karşılığı “I 
have never met / come across” olabilir. Bu ifadenin 
devrik cümle yapısı şeklinde verildiği E seçeneği doğru 
yanıt olur. Bilindiği gibi olumsuz cümle başlangıçları, 
o cümlenin devrik yapılı olması gerektirir. Bu konuda 
daha ayrıntılı bilgi için gramer kitabının “Inversion” 
konusuna bakabilirsiniz. Seçenekler arasında A ve C 
seçeneklerinde özne “one” (birisi, bir kimse) olduğundan 
doğru olamaz. B seçeneğinin yüklemi “expect” (ummak, 
beklemek) ve D seçeneğinin yüklemi “found” (bulmak, 
keşfetmek) olduğundan yanlıştır.

böylesine iyi durumda = in such a terrible condition

bir kırıkla = a fracture

hayatımda = in my life

hiç karşılaşmamıştım = never …. have I come across

CEVAP: E

49. 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

50. Soru kökünde verilen ana cümle “Her bilimsel disiplin 
kendi özel dilini geliştirme eğilimindedir” ifadesidir ve 
bu ifade yalnızca C seçeneğinde “Every scientific disci-
pline tends to develop its own special language” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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51. Bu soruda da yine aynı tekniği kullanarak sorunun çev-
irisini bulmayı deneyelim. Soru cümlesindeki Türkçe cüm-
lenin öznesi “bilim adamları” ve yüklemi ise “yararlanmak-
tadır” olduğuna göre, bu ifadelerin İngilizce karşılıkları 
sırasıyla “scientists” ve “are making use of” olacaktır. 
Bu ifade bu şekilde yalnızca C seçeneğinde verilmiştir. 
Doğru yanıt C olacaktır. 

CEVAP: C

52. Bu çeviri cümlesinde cümlede geçen “Çocuklar her bir 
ebeveynden genlerinin % 50’sini  aldıkları için” ifadesinin 
doğru çevirisi olan “Because children inherit 50 % of 
their genes from each parent” yalnızca C seçeneğinde 
verilmiştir.

CEVAP: C

53. Bu çeviri cümlesinde cümlede geçen “olup olmadığı 
kesin olarak bilinmese de” ifadesinin doğru çevirisi olan 
“though it is not definitively known if” yalnızca A 
seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: A

54. Giriş (konu) cümlesini bulmamız istenen bu sorunun ikinci 
cümlesinde, “Örneğin, soluduğumuz hava otomobillerin 
ve diğer taşıt türlerinin egzoz dumanlarındaki karbon 
monoksit gazı gibi duman ve kimyasallarla sürekli olarak 
kirleniyor” deniliyor. Bu cümlenin başında yer alan “for 
instance” (örneğin) ifadesi, önceki cümlede bahsedilen bir 
şeye örnek oluşturduğuna göre, ilk cümlede bundan söz 
edilmelidir. İkinci cümlede soluduğumuz havanın kirlen-
mesi ilk cümledeki duruma örnek gösterilmiştir. Öyleyse 
ilk cümlede çevresel kirlilikle ilgili genel bir ifade yer almalı 
ki, ikinci cümlede buna örnek olarak hava kirliliğinden 
söz edilebilsin. Bu yönde bir ifadeye C seçeneğinde ras-
tlıyoruz: “Kirlilik çevremizi pek çok şekilde bozmaktadır.”

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 5
SAĞLIK BİLİMLERİ

55. İlk cümlede, gürültü kirliliğinin sağlık ve çevre üzerine 
olan kesin etkilerinin henüz tamamen bilinemediği ifade 
ediliyor. Boş bırakılan yerden sonra gelen üçüncü cüm-
lede, “Bununla birlikte, yüksek yoğunluklu ve uzun 
süreli sesler işitme sistemi üzerinde kalıcı hasarlar 
oluşturabilir” deniliyor. Bu cümle başındaki “moreover” 
(bununla birlikte, buna ilaveten) ifadesi, önceki cüm-
lede belirtilen duruma ilave benzer başka bir durumdan 
söz edileceğine işaret etmektedir. Son cümlede yüksek 
sesin sağlığa olan olumsuz etkilerinden söz edildiğine 
göre, önceki cümlede de yine bu tarzda olumsuz etkiler-
den bahsedilmiş olması olasıdır. Bu açıklamalara göre, 
boşluğa gelmesi en uygun cümle C seçeneği olacaktır: 
“Uzun süreli gürültüye maruz kalmak, tek başına ya 
da diğer başka streslerin bileşimiyle genel bir kişisel 
huzursuzluğa yol açabilir.”

CEVAP: C

56. Konu cümlesi olan ilk cümlede, öğrenme güçlüğü olan-
ların genellikle bir dönemde sadece bir şeyi düşünmed-
ikleri belirtiliyor. Boş bırakılan ikinci cümleden sonra 
gelen üçüncü cümlenin hemen başında yer alan “these 
and other problems” (bu ve diğer sorunlar) ifadesi ikinci 
cümlede sözü edilen bazı sorunların olması gerektiğine 
işaret ediyor. O halde ikinci cümlede bazı sorunlardan söz 
edilmiş olsun ki, sonraki cümlede “bu ve diğer sorunlar” 
diyebilelim. Bu açıklamaya göre boşluğa gelecek uygun 
cümle C seçeneğindeki cümle olur: “Ne de hareketsiz 
birkaç dakikadan fazla oturabilirler.” Bu cümlenin 
başında yer alan “nor” bir önceki cümlede yer alan 
olumsuz bir ifadeye ikinci bir olumsuz ifade ekleneceğini 
gösterir. İlk cümlede yer alan “often cannot think” 
ifadesinin devamında aynı “modal” kullanılarak “nor can 
they sit” şeklinde ikinci bir olumsuz ifade aynı paralellikte 
verilmiştir. İlk iki cümlede sözü edilen sorunlara atıfta 
bulunularak, son cümlede “these and other problems” 
denmiştir. Bu açıklamalara göre doğru yanıt C olur.

CEVAP: C
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57. İlk cümlede, çok alkol almanın sağlık için zararlı olduğu 
ifade ediliyor. İkinci cümlede bunun karaciğer sorunlarına 
yol açabileceği belirtiliyor. Üçüncü cümlede ise, alkol 
kullanımının araç kullanırken ya da bir makine çalıştırırk-
en ölümcül kazalara neden olabileceği vurgulanıyor. Bu 
cümlenin başındaki “and” bağlacı ile bir önceki cümlede 
belirtilen soruna ilave başka bir sorundan söz ediliyor. 
Bu durumda son cümlede de başka bir sorundan daha 
söz edilmiş olabilir. Seçenekler içinde alkolün neden 
olduğu sorunlardan bahseden yalnızca D seçeneğidir. 
Bu seçeneğin başında yer alan “in addition” (ayrıca, ek 
olarak, ilaveten) ifadesi de önceki iki soruna ilave yeni 
bir sorundan söz edileceğinin göstergesidir. Doğru yanıt 
D seçeneği olur: “Ayrıca, bazıları alkol bağımlısı ola-
bilirler.” Bilindiği gibi alkol bağımlılığı da alkolün neden 
olduğu sorunlardan birisidir. 

CEVAP: D

58. Paragraf, 30-60 yaş arasındaki kadınların %60’ından 
fazlasını etkileyen ve menopozdan sonra daha az sorun-
lu olma eğilimi gösteren fibrokistik meme hastalığıyla 
ve bu hastalığın mamografide kanserli kütleleri gizleme 
ihtimali ile ilgili. Paragrafı C seçeneğinde geçen “Bu 
rahatsızlıktan kaynaklanan başlıca komplikasyon, 
meme kanserinin erken evrelerinde teşhis edilm-
esini zorlaştırmasıdır” metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. Ayrıca, bu cümlede geçen “this” şahıs 
sıfatı, ilk cümlelerde sözü edilen “The fibrocystic breast 
condition” sözcüğü yerine kullanılmıştır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C
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59. İlk cümlede, Avrupalı yetkililerin o dönemde toplumun 
genelini enfekte olduğu düşünülen kimselerden ayıra-
cak bir sistemi oluşturmuş oldukları ifade ediliyor. Boş 
bırakılan ikinci cümleden sonra ise, “Kurbanlar kentlerin 
dışındaki özel hastanelere kaldırıldılar” deniliyor. İlk ve 
son cümlelerin her ikisinde de hastaların toplumdan tecrit 
edilmesinden söz ediliyor. Bu durumda boşluğa gelecek 
cümle de bu kapsamda olmalıdır. Ayrıca son cümlede 
zaman olarak “simple past” kullanımı, önceki cümlede 
de aynı zamanın kullanımını gerektirmektedir. Çünkü 
ilk cümlede de “at that time” ifadesi ile geçmişe atıfta 
bulunulmuştur. Bu durumda A, B ve C seçenekleri zaman 
uyumsuzluğundan elenmelidir. E seçeneğinde yer alan 
“it” öznesinin ilk cümlede açık bir karşılığı yoktur. Bu 
durumda doğru yanıt D seçeneği olur: “On dokuz ve 
yirminci yüzyıllarda verem ve kolera salgınını dur-
durmak için karantinaları kullandılar.” Bu cümlenin 
öznesi konumundaki “they” zamiri, ilk cümlenin öznesi 
konumundaki “European officials” yerine kullanılmıştır.

CEVAP: D

60. Konu cümlesi olan ilk cümlede, karantinanın bir enfeksi-
yonun yayılmasını durdurmak amacıyla hareketin kısıtl-
anması anlamına geldiği belirtiliyor. Bu cümle karantinayı 
tanımlayan bir cümledir. İkinci cümlede ise, karantina 
kullanımının çok uzun bir tarihçesi olduğu ifade edil-
iyor. Bu cümleden sonra normal olarak bu tarihçenin 
aşamalarından söz edilmesini bekleyebiliriz. Üçüncü 
cümlede “SARS’ın kontrol alınması için Çin ve diğer 
ülkelerde alınan önlemlerden birisi de karantina 
olmuştur” deniliyor. Bu cümlede durduk yere SARS 
salgınından söz edilmesi genel konu akışını saptırmıştır. 
Dördüncü cümlede ikinci cümlenin devamı niteliğinde 
“Hastalıklara karşı korunmak için on dördüncü yüzyıl-
da başlamıştır” deniliyor. Bu cümlede geçen “it” zam-
iri, ilk ve ikinci cümlelerde sözü edilen “quarantine” 
sözcüğü yerine kullanılmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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61. İlk cümlede, bilim adamlarının şişman kimselerin kilo 
vermeleri için bir diğer neden daha ortaya sürdükleri ve 
bunun da kanser olduğu belirtiliyor. İkinci cümlede, birinci 
cümlede sözü edilen bilim adamlarının yaptığı araştır-
manın sonuçlarına yer veriliyor ve Amerikan Kanser 
Cemiyeti’nin araştırmasına göre obezitenin bazı kanser 
türlerindeki riski artırdığının söylendiği ifade ediliyor. 
Üçüncü cümlede, durumun ABD’de her yılki AIDS nedenli 
ölümlerin yaklaşık 90 bini ile bağlantılı olduğu söyleniyor. 
Bu cümlede birdenbire kanser yerine AIDS’den söz edil-
mesi konu akışına aykırıdır. Ayrıca dördüncü ve beşinci 
cümlelerde yine kanserle ilgili cümlelere yer verilmiştir. 
Her iki cümlede de aşırı kiloyla bağlantılı kanser nedenli 
ölümlere değinilmiştir. Konu akışını bozan üçüncü cümle 
olduğuna göre, doğru yanıt C seçeneği olur.

CEVAP: C

62. İlk cümlede, uluslararası sağlık ve tarım uzmanlarının 
beslenme ve egzersiz üzerine yeni bir çalışmanın 
sonuçlarını yayımladıkları belirtiliyor. Bu durumda sonraki 
cümlelerde normal olarak bu araştırmanın sonuçları ile 
ilgili bilgilerin aktarılmasını bekleyebiliriz. İkinci cümlede 
“En kilolu erkekler kanserden ölüm riskini normal 
kilolu erkeklere göre yüzde 52 artırmaktadırlar” denili-
yor. Bu cümle konu bakımından ilk cümle ile bağdaşmam-
aktadır. Bu durumda üçüncü cümleyi incelediğimizde 
ilk iki cümleden hangisinin konuyla ilgisiz olduğu 
açıkça anlaşılacaktır: “Raporun ölümcül hastalıklar-
la mücadele için bir dünya planı oluşturulmasında 
başlangıç noktası olması bekleniyor.” Bu cümlede yer 
alan “the report” (rapor) sözcüğü, ilk cümlede geçen “a 
new study” ile doğrudan bağlantılıdır. Dört ve beşinci 
cümlelerde yer alan “experts worked for more than two 
years” ifadesi ile “the study” ifadeleri de ilk cümleyle 
bağlantılı olduklarının göstergeleridir. Konu akışını bozan 
ikinci cümlede olduğundan, doğru yanıt B seçeneği olur. 

CEVAP: B
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63. Paragrafın giriş cümlesinde, uzmanların beslenme ve 
egzersiz noksanlığına dayalı hastalıkların zengin ülkel-
erden öteye de yayıldığına işaret ettikleri belirtiliyor. 
İkinci cümlede, bu durumun daha çok sayıda gelişmekte 
olan ülkenin ekonomik kazançlarını artırmaları sonucu 
gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu cümlede geçen “this” 
gösterme zamiri, ilk cümledeki duruma atıfta bulun-
maktadır. Üçüncü cümlede ise, “İnsanlar daha çok 
kazandıklarında, araba satın alma olasılıkları da 
artıyor” deniliyor. Bu cümlede bahsedilen araba satın 
alma konusu ile ilk cümlede geçen egzersiz noksanlığı 
arasında anlamsal bağlantı vardır. Zira son cümlede de 
buna paralel bir ifade yer almaktadır: “Bu da araç kul-
lanımının yürüme ya da bisiklet kullanımının yerini 
alması halinde, daha az egzersiz anlamına geliyor.” 
Bu dört cümle görüldüğü gibi kendi içinde tutarlı bir konu 
akışı içermektedir. Konu akışının dışında kalan cümle D 
seçeneğinde verilmiştir: “ABD’de yetişkinlerin yaklaşık 
üçte birinin halen aşırı miktarda kilolu olduğu kabul 
edilmektedir.” Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

64. Bu sorudaki ilk cümlede, kahve içen kız ve genç kadın-
ların aynı zamanda sigara ve alkol kullanma olasılıklarının 
da daha yüksek olacağı belirtiliyor. İkinci cümledeyse, 
Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, tütün, alkol ve 
uyuşturucu kullanan kızların ve genç kadınların bunları 
erkeklere göre farklı nedenlerle kullandıkları ifade edili-
yor. İlk cümlede konu sadece kızların ve genç kadınların 
kahve içmelerinin alkol ve tütün kullanımıyla bağlantısı 
iken, ikinci cümlede konu kızlarla erkeklerin kahve ile ilgisi 
olmayan konularda karşılaştırılması konusuna sapmıştır. 
Bu durumda üçüncü cümlenin bu iki cümleden hangisiyle 
ilişkili olduğunu saptamak, doğru yanıtı belirlemek için 
yeterli olacaktır. Üçüncü cümlede “Genç erkeklerin 
alkol ve uyuşturucuyu genellikle heyecan için kul-
landıklarını söylüyor” deniliyor. Görüldüğü gibi bu cümle 
de, ikinci cümlede olduğu gibi genç kızlarla erkeklerin 
karşılaştırılması ve alkol ve uyuşturucu kullanımının ned-
enleriyle ilişkili. Ayrıca üçüncü cümlede özne konumunda-
ki “it” zamiri ikinci cümlede söz edilen “a study” yerine 
kullanılmıştır. Bu durumda konu akışına uymayan cümle 
ilk cümledir ve doğru yanıt A seçeneği olur. 

CEVAP: A
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65. Parça plasebo etkisiyle ilgili. E seçeneğinde verilen 
“Son yıllarda bildirilen raporlar tıbbın neredeyse tüm 
alanlarında çeşitli sahte tedavilerin etkinliğini doğru-
lamıştır” anlamına gelen son cümle plasebo etkisi ile 
değildir ve bu nedenle metinsel birlik ve bütünlüğü boz-
maktadır. Doğru yanıt E’dir.

CEVAP: E

66. Soru kökünde “Parçada işaret edildiği gibi 65 yaş ve 
üstünde yaygın bir şekilde … katarakt oluşur” şeklinde 
tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta 
geçen “In the United States, more than half of all 
adults 65 and older have a cataract … If not surgically 
removed, they ultimately lead to blindness” ifadelerin-
den soru kökünü C seçeneğinin doğru bir şekilde tamam-
ladığını anlayabiliriz: “As is pointed out in the passage, 
adults of 65 and over commonly develop cataracts 
which, if left untreated, eventually result in blind-
ness.= Parçada işaret edildiği gibi 65 yaş ve üstünde 
yaygın bir şekilde eğer tedavisiz bırakılırsa körlüğe neden 
olabilecek katarakt oluşur.” Doğru yanıt C seçeneğidir. 

CEVAP: C

67. Soru kökünde “Parçaya göre, kataraktın gelişimi sırasın-
da …” şeklinde tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. 
Paragrafta geçen “Oxidative stress appears to play a 
significant role in the development of cataracts, and 
the antioxidant nutrients may help minimize the dam-
age”  ifadesinden soru kökünü A seçeneğinin doğru bir 
şekilde tamamladığını anlayabiliriz: “According to the 
passage, in the development of cataracts one impor-
tant factor appears to be oxidative stress. = “Parçaya 
göre, kataraktın gelişiminde önemli bir etken oksidatif 
strestir.” Doğru yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A
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68. Soru kökünde “Parçadan vitamin C ve vitamin E’nin … 
anlarız” şeklinde tamamlanması istenen bir ifade verilm-
iştir. Paragrafta geçen “Taking supplements of vita-
mins C and E seems to reduce the likelihood of devel-
oping age-related cataracts” ifadesinden soru kökünü B 
seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: 
“We understand from the passage that vitamin C 
and vitamin E probably give some protection against 
visual loss = “Parçadan vitamin C ve vitamin E’nin görme 
kayıplarına karşı biraz koruma sağladığını anlarız.” Doğru 
yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

69. Soru kökünde “Parçaya göre, Alzheimer hastalarında 
meydana gelen tipik zihinsel yetenekteki azalmanın 
nedeni …” şeklinde tamamlanması istenen bir ifade 
verilmiştir. Paragrafta geçen “This boosts a controver-
sial theory that blames the accumulation of metals, 
…”  ifadelerinden soru kökünü D seçeneğinin doğru bir 
şekilde tamamladığını anlayabiliriz: “According to the 
passage, the reason for the characteristic decline in 
mental capacity occurring in those with Alzheimer’s 
is still under debate. = “Parçaya göre, Alzheimer 
hastalarında meydana gelen zihinsel yetenekteki tipik 
azalmanın nedeni hala tartışılmaktadır.”  Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

CEVAP: D
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70. Soru kökünde “Parçaya göre Alzheimer’ın kötüleşme-
sine sebep olan eğer beyinde metallerin birikmesi ise 
……” şeklinde tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. 
Paragrafta geçen “An antibiotic that removes metals 
from the brain is emerging as a prime candidate for 
treating Alzheimer’s … for the disease’s character-
istic mental deterioration. The antibiotic, clioquinol, 
binds to copper and zinc and is small enough to 
get into the brain,… ”  ifadelerinden soru kökünü B 
seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: 
“According to the passage, if it is the accumulation of 
metals in the brain that gives rise to mental deteriora-
tion in Alzheimer’s, then the antibiotic clioquinol has 
a good chance of proving effective in the treatment of 
this disease. = “Parçaya göre Alzheimer’ın kötüleşme-
sine sebep olan eğer beyinde metallerin birikmesi ise, 
clioquinol adlı antibiyotiğin bu hastalığın tedavisinde etkili 
olma şansı fazladır.” Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

71. Soru kökünde “Parçadan clioquinol’un …. öğreniriz” 
şeklinde tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. 
Paragrafta geçen “The antibiotic, clioquinol, binds 
to copper and zinc and is small enough to get into 
the brain, …”  ifadelerinden soru kökünü D seçeneğinin 
doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: “We learn 
from the passage that clioquinol can combine with 
certain metals. = Parçadan clioquinol’un bazı metallerle 
birleşebileceğini öğreniriz.” Doğru yanıt D seçeneğidir. 

CEVAP: D
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72. Soru kökünde “Parçadan ülserin … açıktır” şeklinde 
tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta 
geçen “Three major causes of ulcers have been iden-
tified: bacterial infection with Helicobacter pylori, 
the use of certain anti-inflammatory drugs such as 
ibuprofen and naproxen, and disorders that cause 
excessive gastric acid secretion”  ifadelerinden soru 
kökünü A seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını 
anlayabiliriz: “It is clear from the passage that ulcers 
can be the result of the excessive secretion of gastric 
acid. = “Parçadan ülserin gastrik asidin aşırı salgılan-
masının bir sonucu olabileceği açıktır.” Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

73. Soru kökünde “Parçadan sağlıklı bir insanda mide çeper-
inin iyi korunduğunu … öğreniriz” şeklinde tamamlanması 
istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen “Many peo-
ple naively believe that an ulcer is caused by stress 
or spicy foods, but this is not the case - at least not 
at first. The stomach lining in a healthy person is 
well protected by its mucous coat” ifadelerinden soru 
kökünü B seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını 
anlayabiliriz: “We learn from the passage that, in a 
healthy person, the stomach lining is well protected 
so food prepared with a lot of spices will not lead 
to ulcers. = “Parçadan sağlıklı bir insanda mide çeper-
inin iyi korunduğunu bu yüzden de çok fazla baharatla 
hazırlanmış yiyeceklerin ülsere sebebiyet vermeyeceğini 
öğreniriz.”  Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B
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74. Soru kökünde “Parçada açıklandığı gibi ülserin tedavi-
si…” şeklinde tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. 
Paragrafta geçen “The cause of the ulcer dictates 
the type of drug treatment. For example, people 
with ulcers caused by infection receive antibiotics, 
whereas those with ulcers caused by drugs discon-
tinue their use” ifadelerinden soru kökünü E seçeneğinin 
doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz:“As is 
explained in the passage, the treatment of an ulcer 
varies according to its cause = Parçada açıklandığı 
gibi ülserin tedavisi onun sebebine göre değişir.” Doğru 
yanıt E seçeneğidir. 

CEVAP: E

75. Parça Avrupa’nın yeniden sıtma tehlikesinin eşiğinde 
olduğu ile ilgili. Soru kökünde “parçaya göre 1960’lar 
itibariyle ...” şeklinde tamamlanması istenen bir ifade 
verilmiştir. Paragrafta geçen “Drainage, drugs and 
insecticides had eradicated malaria from the whole 
of Europe by the 1960s” ifadelerinden soru kökünü A 
seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: 
“According to the passage, by the 1960s Europe was 
completely free of malaria. = Parçaya göre 1960’lar 
itibariyle Avrupa tamamen sıtmadan kurtulmuştu.”  Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

76. Soru kökünde “Parçada … sıtmanın yeniden Avrupa’da 
yayılabileceği işaret edilmiştir” şeklinde tamamlanması 
istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen “It seems 
that more European travellers are bringing malaria 
back from countries where it is endemic and the 
big fear is that local mosquitoes could acquire the 
parasite from such travellers and re-establish a local 
chain of transmission” ifadelerinden soru kökünü B 
seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: 
“It is pointed out in the passage that malaria could 
spread again in Europe because European travellers 
are returning from their travels out of Europe with 
malaria = Parçada Avrupalı seyyahların Avrupa dışı yol-
culuklarından sıtma hastalığı ile döndüklerinden sıtmanın 
yeniden Avrupa’da yayılabileceğine işaret edilmiştir.”  
Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B
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77. Soru kökünde “Parçadan pek çok sıtma vakasının ... 
Batıda endişe yarattığını öğreniyoruz” şeklinde tamam-
lanması istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen 
“Three recent cases in Luxembourg and two in 
New York have fuelled concern over air travel as a 
means of reintroduction” ifadelerinden soru kökünü D 
seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: 
“We learn from the passage that several recent cases 
of malaria in the West have aroused much concern 
since they have occurred near international airports 
which suggests that infected mosquitoes have been 
brought over in aircraft” = Parçadan pek çok sıtma 
vakasının enfekte sivrisineklerin uçakla geldiğini işaret 
eden uluslar arası havaalanlarının yakınlarında meydana 
geldiğinden Batıda endişe yarattığını öğreniyoruz” Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

CEVAP: D

78. Soru kökünde “Beslenme bozukları olan insanların ….. 
metinden çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Those suffering from eat-
ing disorders typically become obsessed with food 
and their body weight as well” = “Beslenme bozukluk-
ları olanlar tipik bir şekilde yiyecek ve de vücut ağırlıkları 
konusunda saplantılı olmaktadırlar” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen 
“fiziksel görüntüleri konusunda saplantılı tutumlar 
geliştirmeye yatkın oldukları” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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79. Soru kökünde “Metinde … açık bir şekilde belirtilmektedir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “In many cases, eating disorders occur 
together with other psychiatric disorders …” = “Pek 
çok vakada beslenme bozuklukları psikiyatrik bozukluk-
larla birlikte meydana gelir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen “beslenme 
bozukluklarına çoğunlukla psikiyatrik bozuklukların 
eşlik ettiğini” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

80. Soru kökünde “Metinden beslenme bozukluğu olanların 
… anlaşılmaktadır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “heredity may play a part 
in why certain people develop eating disorders, but 
these disorders also afflict many people who have no 
prior family history” = “Kalıtım, bazı insanların neden 
beslenme bozuklukları çektiklerinde bir etmen olabilir 
ancak hiçbir hastalık geçmişi olmayan insanlar da bu 
hastalığa kapılabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, C seçeneğinde verilen “hastalık geçmişi 
olsun ya da olmasın herkesi etkileyebileceği” ifad-
esi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C


