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1. A Bazı sorularda cümlenin olumlu-olumsuz olarak 
değerlendirilmesi bile doğru yanıta ulaşılmasında 
yeterli olabilir. Bu sorunun seçenekleri incelendiğinde 
A seçeneği dışındakilerin olumlu olduğu sadece 
A seçeneğinde geçen “decline = düşüş, azalma” 
sözcüğünün olumsuz olduğu görülecektir. Cümlenin 
anlamı değerlendirildiğinde ‘astımlı 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 yaşayabileceğini göstermektedir” anlamını 
A seçeneğinde geçen “decline” (düşüş) verebilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

 | B) endurance:
dayanıklılık, dayanma, katlanma

 | C) growth:
büyüme, artış

 | D) improvement:
iyileşme, gelişme

 | E) recovery:
iyileşme, düzelme

2. C Bazı sorularda ise sorulan isim türü sözcüğün 
önünde SIFAT / SIFAT DİZİSİ yer alır. Bu durumda 
ise, bu sıfatların niteleyebileceği tarzdaki bir isim 
türü sözcüğü aramak gerekir. Bu soruda “medical” 
(tıbbi) sıfatının niteleyebileceği isim türü sözcük 
cümlenin genel anlamı da göz önüne alındığında C 
seçeneğinde yer alan “advancements” (ilerlemeler) 
olabilir. Doğru yanıtı cümleyi anlamsal olarak 
inceleyerek de teyit edebiliriz. Cümle anlamsal 
olarak incelendiğinde ise; cümleye “Tıbbi ilerlemeler 
sayesinde günümüzde akciğer tüm mide veya beynin 
bir bölümü bile çıkarabilir ve hastanın rahat ve tatmin 
edici bir yaşam sürmesi sağlanabilir” anlamını C 
seçeneğinde geçen “advancements” (ilerlemeler) 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

 | A) infirmity:
güçsüzlük, hastalık, rahatsızlık

 | B) prohibition:
yasaklama

 | D) replacement:
yerini alma, protez

 | E) obstruction:
engel
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3. C Bu soruda bağ fiil (linking verb) türü bir fiil olan 
“be” fiilinden sonra kullanılan sıfatı tespit etmemiz 
istenmiştir. Bu durumda öncelikle bu sıfatın 
niteleyebileceği özne türü sözcük irdelenmelidir, 
çünkü bağ fiillerde eylem özneye dönüşlüdür. Yani 
“gıda kıtlığı ‘ne durumdadır?’ ki düzinelerce yetersiz 
beslenme vakası yerel klinik ve sahra hastanelerinde 
görülmektedir’ diye soruduğumuzda doğru yanıta 
ulaşabiliriz. Bu durumda ‘gıda kıtlığı ciddi = severe’ 
olabilir. Cümlenin anlamı: “Doktorlar ve aktivistler, 
gıda kıtlığı o kadar ciddi ki düzinelerce yetersiz 
beslenme vakası yerel klinik ve sahra hastanelerinde 
görülmekte demektedirler” anlamını C seçeneğinde 
geçen “severe” (ciddi) verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

 | A) implicit:
gizli, örtük, örtülü, üstü kapalı

 | B) slight:
hafif

 | D) reluctant:
isteksiz, gönülsüz

 | E) favorable:
elverişli, uygun, lehte, olumlu, iyi

4. C Genel anlamlı bir isimden sonra daha özel bir 
isme odaklanmak için “özellikle” anlamında 
“particularly, notably, specifically, especially” 
gibi zarflar kullanılır. Soru kökünde geçen cümleye 
‘Yaşlılar, özellikle de emekli olduktan sonra yeni bir 
bölgeye taşınanlar’ anlamını C seçeneğinde geçen 
“particularly” (özellikle, bilhassa) verebilir. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Yaşlılar, özellikle de 
emekli olduktan sonra yeni bir bölgeye taşınanlar, 
ailelerinden ve arkadaşlarından izole olmuş 
olabilirler” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

 | A) strictly:
sıkıca, kesin olarak, kati bir şekilde 

 | B) tangibly:
somut olarak

 | D) negligibly:
göz ardı edilebilecek ölçüde; ihmal edilebilecek bir 
şekilde

 | E) emphatically:
üzerine basa basa, vurgu yaparak
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5. A Bazı fiil sorularında fiile bağımlı olarak kullanılan 
edatlar da doğru yanıtın bulunmasını kolaylaştırabilir. 
Bu edatlar genellikle sorgulanan fiilin geleceği 
boşluktan sonra karşımıza çıkar. Bu soruda boşluğa 
gelmesi gereken fiilden sonra “to” edatının gelmiş 
olduğu görülüyor. Seçenekler arasında verilen 
fiillerden sadece A seçeneğindeki “refer” fiilinden 
sonra bu edat gelebilir. Cümle anlamsal olarak 
incelendiğinde; cümleye “Cyberkondriac” terimi, 
sağlığı için endişelenen ve korkularını gidermek 
için internette araştırma yapan, ancak internet 
araştırması sonucunda önce olduğundan daha 
endişeli olan hastalar anlamına gelir” anlamını A 
seçeneğinde geçen “refer to” (anlamına gelmek, 
atıfta bulunmak, başvurmak) verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

 | B) identify:
kim olduğunu saptamak; belirlemek; tanımlamak

 | C) comply:
uyumlu olmak, itaat etmek

 | D) expire:
süresi dolmak, süresi geçmek

 | E) account:
hesap vermek; açıklamak

6. A Soru kökünde verilen cümle “Birçok araştırma 
grubu saç tellerini nasıl yeniden üretebileceklerini 
bulmak için yarışıyor” anlamındadır. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “figure out” (bulmak, 
kestirmek) olacaktır. Bu nedenle doğru yanıt A 
seçeneğidir.

 Diğer seçenekler; 

 | B) go for:
elde etmeye çalışmak; gayret etmek 

 | C) connect with:
ile temas kurmak 

 | D) set up:
kurmak, oluşturmak

 | E) make up:
oluşturmak; makyaj yapmak; uydurmak; telafi etmek
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7. D Soru kökünde geçen “over the next few years” 
belirteci ve “when” bağlacı ile başlayan bir zaman 
zarfı yan cümleciği vardır. Cümlede geçen, “over 
the next few weeks” belirteci ana cümlenin (The 
big test ………over the next few weeks) fiilinin 
“future” olarak çekilmesini zorunlu kılarken; genel 
zamanın “present” olduğu durumlarda zaman zarfı 
yan cümlelerinde “simple present / present perfect 
tense” kullanılmak zorunda olduğu için “when” 
bağlacıyla bağlanan ikinci cümlenin zamanı “present 
simple/present perfect” olmak zorundadır. Yani 
ana cümlenin fiili “over the next few weeks” zaman 
zarfından dolayı “will come” olarak çekilirken; 
“when” cümleciğinin fiili de “is expected” olarak 
çekilmelidir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

8. B Zaman ve sadeleştirme bilgisinin ölçüldüğü bu soruda 
cümlede herhangi bir zaman belirtecinin olmaması 
ve doğal bir süreç genel olarak anlatıldığı için ana 
cümlenin zamanı “simple present tense” olarak 
çekilir. Cümlenin ikinci kısmında ise sadeleştirme 
bilgisi sorgulanmaktadır. Sadeleştirme iki cümlenin 
bir bağlaç kullanmadan birbirine bağlanmasını 
sağlar. Bu soruda ortak özneli “and” bağlacı ile 
birbirine bağlanmış iki cümle sadeleştirilmeden önce 
“During pregnancy, lead ingested by the mother 
… (moves) … across the placenta, and (it) inflicts 
severe damage on the developing fetal nervous 
system.” şeklindedir. Bu cümle sadeleştirilirken; 
özneler aynı olduğundan yancümlenin öznesi 
atıldıktan sonra yan cümlenin fiilini etken çatılı 
olduğu için Ving haline getirerek sadeleştirilir. Yani bu 
durumda cümlenin ikinci kısmı “placenta, inflicting 
…) şeklinde çekilecektir. Cümlenin kalan kısmını ve 
ana cümleyi aynen koruruz. Bu durumda doğru yanıt 
B seçeneğidir.

9. C İlgeç bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, ilk boşluktan 
hemen sonra gelen ve zaman olarak bir süreç 
belirten “long periods of time” ifadesi önüne ilgeç 
olarak “over, through, for” ilgeçlerinden birisini 
alabilir. İkinci boşlukta ise, cümlenin edilgen çekimli 
ikinci yüklemi olan “may be preceded” fiilinin 
“passive agent” olarak eylemi geçekleştiren öznesi 
“functinal deficits” ifadesinden önce “by” ilgecinin 
kullanılması gerekir. Bu durumda doğru yanıt C 
seçeneği olur.
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10. A İki boşluğa da birer bağıl ilgeç gelmesi gerekmektedir. 
Buna göre, “consideration” sözcüğünün önüne 
“under”, “effect” sözcüğünün önüne “into” gelmelidir. 
Sonuçta anlatılmak istenen, “under consideration” 
= “dikkat altında, mercek altında”; “put into effect” = 
“yürürlüğe koymak”tır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

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

12. D Bağlaç bilgisinin sorgulandığı sorularda, öncelikle 
soru kökünde verilen iki cümlenin zamanları 
incelendikten sonra, boşluğa gelecek bağlacın 
zaman uyumu gerektiren bir bağlaç olup olmadığına 
karar verilir. İkinci olarak cümlelerin anlamları 
arasında ne gibi bir ilişki olduğuna bakılır. Sorudaki 
ilk cümlenin zamanı “present perfect” ve ikinci 
cümlenin zamanı ise “simple present” olduğuna göre, 
iki cümle arasında zaman uyumu vardır. Yalnız birinci 
bölümde verilen “symptoms have subsided” kendi 
içinde bir cümle olduğundan ve arkasından bir virgül 
ve devamında yeni bir cümle geldiğinden, bu bölüme 
cümlenin öznesini teşkil edecek şekilde bir isim 
cümleciği gelemez. Bu bilgi çerçevesinde C seçeneği 
elenecektir. A seçeneğindeki “while” bağlacını 
zaman zarf cümleciklerinde kullandığımızda, 
bu cümleciğin zaman yapısının “continuous” 
olması gerekir. Bu bağlaç tezat anlamlı cümleler 
için kullanıldığında zaman uyumu gerekmez. B 
seçeneğindeki “until” bağlacının arkasından “simple 
present” ya da “present perfect” zamanlı cümleler 
gelebilir. Ancak A ve B seçeneğindeki her iki bağlaç 
da cümleyi anlam bakımından doğru bir şekilde 
tamamlamamaktadır. E seçeneğindeki “although” 
bağlacının doğru olması halinde, aynı anlama gelen 
A seçeneğindeki “while” bağlacı da doğru olurdu. 
Bu nedenle bu iki seçenek birbirini elimine edecektir. 
Geriye kalan D seçeneğindeki “when” / “as soon 
as” anlamlarına gelen “once” bağlacı doğru yanıt 
olacaktır.
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13. E Bu cümlede antiseptiklerle ilgili iki sorun peş peşe 
verilmektedir. Bu duruma uygun seçenek E olur. 
İlk boşluğa gelecek olan “as well as” ifadesinin 
anlamı “… olduğu kadar, -nın yanı sıra” ve ikinci 
boşluğa gelecek “also” sözcüğünün anlamı ise 
“aynı zamanda” olduğuna göre, bu ifadeler cümleyi 
anlamlı bir şekilde tamamlayacaktır. A seçeneğindeki 
“neither” olumsuzluğunu gerektiren bir durum yoktur. 
B seçeneğindeki “so far as” anlamca cümleye uygun 
değildir (-dığı sürece). C seçeneğinde verilen “both” 
kullanılabilmesi için, bu sözcüğün birinci unsurun 
önüne gelmesi gerekir (both .... and). D seçeneğindeki 
“as well” (elbette; pekala) cümle ortasında değil, 
cümle sonunda kullanılır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

14. A Sorudaki seçeneklere baktığımızda, sorunun tipik bir 
sıfat cümleciği sorusu olduğunu fark edebiliriz. Çünkü 
seçeneklerde verilen bağlaçların yanı sıra, özellikle 
boşluktan hemen önce gelen “bloodstream” 
sözcüğü isim türünden bir sözcüktür ve ardından 
sıfat cümleciği gelmesi uygun olur. D seçeneğindeki 
“whether” isim cümleciklerinde kullanıldığından 
doğru yanıt olamaz. E seçeneğindeki “wherever” 
da bağlaç olarak isim cümleciklerinin önünde 
kullanılabilir (Örn. I want to know wherever you 
go.) Seçeneklerden B seçeneği ile C seçeneği 
aynı işleve sahiptir ve bu cümle için uygun olamaz. 
Bu ilgi zamirlerinin bu cümlede kullanılabilmesi 
için, boşluktan sonra gelen sıfat cümleciğinin ya 
öznesinin (they) ya da nesnesinin olmaması gerekir. 
Cümlenin yüklemi olan “travel” geçişsiz bir fiil 
olduğundan zaten nesne almaz. Bu yüzden de B ve 
C seçeneklerinde verilen ilgi zamirleri doğru olamaz. 
A seçeneğinde verilen “where” doğru yanıt olacaktır. 
Sıfat cümleciklerinde “where” ilgi zamiri kullanılması 
durumunda, sıfat cümleciğinde sözü edilen eylem, 
sıfat cümleciğinin nitelediği yer adında gerçekleşiyor 
demektir. Cümlenin anlamı “Hormonlar, hücreler 
tarafından içinde bütün vücudu dolaştıkları kan 
akışına serbest bırakılan ve diğer uzak hücrelerin 
işlevlerini etkileyen maddelerdir” olur.
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15. C Doğru “adverbial clause” bağlacının tespit edilmesi 
istenen bu soruda doğru yanıta iki cümle arasındaki 
anlam ilişkisini tespit ederek ulaşılır. İlk cümlenin 
anlamı “Vücudumuz soğuğa maruz kalır” ve ikinci 
cümle “Yaşamı sürdürmenin ilk kuralı beynin ve iç 
organların 37°C de tutulmasıdır” olmalıdır. İki cümle 
arasında zaman ilişkisi vardır. Bu tür zaman ilişkisi 
olan iki cümleyi seçenekler içinden C seçeneğinde 
geçen “when” ile bağlayabiliriz. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Vücudumuz soğuğa maruz 
kalınca, yaşamı sürdürmenin ilk kuralı beynin ve iç 
organların 37°C de tutulmasıdır” olur. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

16. E Sorudaki seçeneklere bakacak olursak, bu soruda 
bağlaç bilgisinin sorgulandığını açıkça görebiliriz. Bu 
gibi sorularda ilk yapılması gereken seçeneklerdeki 
bağlaçları öncelikle işlevlerine göre sınıflamaktır. 
İkinci olarak soru kökünde verilen iki cümle 
arasındaki anlam ilişkisi sorgulanmalıdır. Bunları 
sırasıyla yapmak, seçenekler arasında bir ön eleme 
yapmamızı kolaylaştırır. Örneğin bu soruda C ve D 
seçeneklerinde verilen “until” ve “while” bağlaçları 
zaman zarf cümleciklerinin önünde kullanılmaktadır. 
Yalnız “while” bağlacı tezat anlam belirtmek 
üzere “although / whereas” anlamında diğer zarf 
cümleciklerinde zaman uyumu şartı aranmaksızın 
kullanılır. Bu bilgiye paralel olarak seçenekleri 
incelersek, B ile D seçeneğinin birbirini eleyeceğini 
görürüz. “Until” bağlacının kullanıldığı cümlelerde ise 
temel cümlede genellikle bir “will” kullanımı aramak 
yerinde olur. A seçeneğindeki “so that” bağlacı ise 
neden / sonuç belirten zarf cümleciklerinde kullanılır. 
Cümleyi anlamca doğru bir şekilde tamamlayacak 
seçenek E seçeneğindeki “because” anlamına 
gelen “since” bağlacı olacaktır: “Çabucak büyümek 
zorunda olduklarından, ciddi hastalığa sahip çocuklar 
sanki çocukluklarını kaybetmektedirler.” Doğru yanıt 
E seçeneğidir.
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17. C Soru kökü anlamsal olarak incelendiğinde iki cümle 
arasında neden sonuç ilişkisi olduğu görülecektir. 
Bu cümleler arasında olduğu gibi sonuç cümleciğini 
nedeni bildiren ana cümleye bağlamak için ‘bu 
yüzden’ anlamında “so” bağlacını kullanırız. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

 | whereas:
“-iken” anlamına gelen doğrudan zıtlık bildiren 
cümleleri ana cümleye vurgulamak için kullanılan 
“adverbial clause of contrast” bağlacıdır.

 | as if:
“-mış gibi” anlamına gelen hal bildiren cümleleri 
bağlamak için kullanılan bir “adverbial clause” 
bağlacıdır.

 | so:
“bu yüzden, bu nedenle, öyleyse” anlamına gelen 
sonuç cümlelerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılan “adverbial clause of result” bağlacıdır.

 | whether:
“… olup olmadığı” anlamına gelen “noun clause” 
bağlacıdır.

 | even if:
“-sa bile” anlamına gelen şart cümlelerini ana 
cümleye bağlamak için kullanılan “adverbial clause 
of condition” bağlacıdır.

18. D Doğru isim cümleciği bağlacının tespit edilmesi 
istenen bu soruda bütün bağlaçlar “how” sözcüğü 
ile başlamış. Doğru yanıta “bad prognoses” ismi 
yerine “how” sözcüğünden sonra hangi “quantifier” 
sözcüğünü koymamız gerektiğine karar vererek 
ulaşabiliriz. Yerine kullanılacak isim sayılamayan bir 
isim olduğundan doğru soru kelimesi “how much” 
olacaktır. Bu durumda cümlenin anlamı: “Most 
patients want to know even bad prognoses, but 
how much a physician tells a given patient should 
be determined primarily by the patient, not the 
physician = Çoğu hasta kötü teşhisi bile bilmek ister, 
ancak bir doktorun bir hastaya teşhisin ne kadarını 
anlatması gerektiğine temel olarak doktor değil de 
hasta karar vermelidir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
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19. E Bu soruda ilk boşluktan sonra bir edat öbeği (for the 
person who takes it) ve ikinci boşluktan sonra da 
ikinci bir isim öbeği (for the society as a whole) 
kullanılmış olması, boşlukları dolduracak ifadenin bir 
“correlative conjunction” yapısı olmasını gerektirir. 
“Correlative conjunctions” adını verdiğimiz bağlaçlar, 
benzer özellik ve nitelikteki iki unsuru bağlamak 
üzere kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir sözcük 
ya da yapı kullanılmışsa, ikinciden sonra da aynı 
türden sözcük ya da yapı kullanılmalıdır. Seçenekler 
incelendiğinde D ve E seçeneklerinde bu tür yapıların 
olduğu görülecektir. Bu iki seçenek arasında seçimi 
cümlenin anlamı incelerek yapılabilir. Soru anlamsal 
olarak incelendiğinde ise soru kökünde verilen, “Aşırı 
alkol kullanımı …?... kullanan kişi …?... bir bütün 
olarak toplum için bir sorundur” ifadesini anlamlı bir 
şekilde “sadece … değil aynı zamanda …” anlamına 
gelen “both … and” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Aşırı 
alkol kullanımı hem kullanan kişi, hem de bir bütün 
olarak toplum için bir sorundur.”

 Diğer seçenekler;

 | A) even / so:
bile / öyle

 | B) so / as:
….. kadar

 | C) either / or:
ya … ya da ….

 | D) not only / even:
sadece …. değil / bile (NOT: böyle bir bileşen yoktur)
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20. D Bu soruda boşluktan önce kullanılan cümle “Kanser 
ile güneş ışığı arasındaki ilişki uzun zamandır 
bilinmektedir” ve boşluktan sonraki cümle de 
“İnsanlar özellikle güneş tepelerindeyken çok fazla 
güneşlenmemelidir” şeklinde çevrilebilir. Cümleler 
anlamsal olarak incelendiğinde iki cümle arasında 
sırasıyla neden-sonuç ilişkisi vardır. Seçenekler 
incelendiğinde aralarında neden-sonuç ilişkisi 
olan iki cümleyi bağlayacak geçiş bağlacının 
(transitional words / transitors / connectors) “bu 
yüzden, dolayısıyla, o halde, öyleyse” anlamına 
gelen “thus” sözcüğü olduğu görülür. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Kanser ile güneş ışığı arasındaki 
ilişki uzun zamandır bilinmektedir; bu yüzden, 
insanlar özellikle güneş tepelerindeyken çok fazla 
güneşlenmemelidir”. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

 Diğer seçenekler; 

 | A) Moreover:
dahası, ek olarak

 | B) On the other hand:
diğer taraftan, öte yandan

 | C) Initially:
ilk olarak, başlangıçta

 | E) As a matter of fact:
hatta, aslında, gerçekte

21. B Cloze Test bölümündeki zaman (tense) sorularını 
cevaplarken, öncelikle parçada hakim olan genel 
zaman kalıbına bakılmalıdır. Eğer parçada hakim 
olan zaman “present” ise, zaman sorusunun zaman 
kalıbı da “present” olacaktır. Bunun aksinin mümkün 
olması, ancak o cümlede farklı zamana işaret 
eden bir zaman belirtecinin olmasıyla mümkün 
olacaktır. Ayrıca soruya konu olan cümledeki zaman 
belirteçleri ve ipuçları da doğru yanıtın bulunmasında 
önemli rol oynarlar. Bu paragrafta hakim olan genel 
zaman kalıbı “present” olduğundan, ilk boşluğa gelen 
zaman kalıbının da “present” olması uygun olacaktır. 
Bu durumda “past” zaman çekimleri içeren C, D 
ve E seçenekleri elenmiş olur. Sorudaki cümlede 
“pollen rain” ifadesini niteleyen bir sıfat cümleciği 
söz konusudur. “Polen yağmuru” kişileri bahar ve 
yaz aylarında etkileme olasılığı olan bir durum 
olduğundan, olasılık anlamını verecek modal “can” 
olacaktır. Bu durumda doğru yanıt B seçeneğidir.
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22. C Sıfat türü sözcük bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, 
boşluğa gelecek sıfat türü sözcük “almost ……. 
outer shell” ifadesine “neredeyse parçalanması 
imkansız dış kabuk” anlamını verecektir. 
Seçenekler içinde bu anlamı verecek sözcük C 
seçeneğindeki “indestructible” (parçalanamaz, 
kırılamaz) sözcüğü olur.

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 | intense:
yoğun

 | approachable:
erişilebilir, yaklaşılabilir 

 | indestructible:
parçalanamaz, kırılamaz, tahrip olunamaz 

 | abundant:
bol, bereketli

 | unsteady:
düzensiz, istikrarsız

23. A İlgeç öbeği (prepositional phrase) bilgisinin ölçüldüğü 
bu sorudaki cümlede geçen “identified ….………… 
the distinctive exine” ifadesine “ayırt edici 
kabuğa göre tanımlanır” anlamını A seçeneğindeki 
“according to” (-e göre) verir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 | ahead of:
önünde, ilerisinde

 | with a view to:
… amacıyla

 | on behalf of:
-nın adına, -nın namına

 | in place of:
-nın yerine
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24. E Zarf cümleciği bağlaç bilgisinin ölçüldüğü sorularda, 
bağlacın ilişkilendirdiği iki cümlenin anlamı 
değerlendirilmeli ve bu iki cümle arasında ne gibi 
bir anlam ilişkisi olduğuna bakılmalıdır. Bu sorudaki 
ilk boşluğa kısaltılmış cümlecik gelmiştir: “….. 
quantified” (miktarı / niceliği belirlenmiş) İkinci 
cümlede ise “these identifications are then plotted 
as curves on a pollen diagram” (bu tanımlamalar 
daha sonra eğriler şeklinde polen diyagramına 
işaretlenir) deniliyor. Bu cümlede geçen “then” 
(daha sonra) ifadesi bir öncelik-sonralığa işaret 
etmektedir. Bu durumda iki cümle arasında öncelik-
sonralığa dayanan bir zaman ilişkisi vardır. Cümleye 
“Miktarı / niceliği belirlenince, bu tanımlamalar daha 
sonra eğriler şeklinde polen diyagramına işaretlenir” 
anlamını vermek üzere boşluğa “once” (= when / 
after) bağlacı gelmelidir. Doğru yanıt E seçeneği olur.

25. C Edat bilgisinin ölçüldüğü bu soruda boşluğa gelecek 
edatı belirleyecek sözcükler boşluğun hemen öncesi 
ve sonrasında aranmalıdır. Bu durumda cümledeki 
“fluctuations in the curve ………… each plant 
category” ifadesine “her bitki kategorisi için 
eğrideki dalgalanmalar” anlamını vermek üzere 
boşluğa “for” edatı gelmelidir. Doğru yanıt C 
seçeneği olur.

26. A Cümleye “Biyologların internetteki bilgileri kullanarak 
virüsü kopyalayabileceklerinden korktular” anlamını 
“by” edatıyla verebiliriz. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
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27. C Cümleye “Bilim adamları 1918’de gripten ölen 
insanların akciğerlerinden alınan materyalleri 
kullandılar” anlamını C seçeneğindeki “obtain 
= almak, elde etmek” verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

 Diğer seçenekler;

 | A) revert:
tersine çevirmek, geri dönmek

 | B) deprive:
yoksun bırakmak, mahrum etmek

 | D) suffer:
muzdarip olmak, sıkıntı çekmek, acı çekmek

 | E) stem:
-den gelmek, çıkmak, kökünden gelmek

28. A Cümleye “… virüsün genetik yapısını analiz ettiler” 
anlamını A seçeneğindeki “genetic = genetik” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

 Diğer seçenekler;

 | B) typical:
tipik, tipine özgü, ayırıcı

 | C) precious:
değerli

 | D) official:
resmi

 | E) evident:
açık, aşikar

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

30. C Cümleye “Bu bilim adamları için çok endişe vericidir, 
çünkü geçmişte herkes bir salgın hastalığın yalnızca 
bir kuş gribinin insan gribiyle birleşmesiyle mümkün 
olduğuna inanırdı” anlamını “because” ile verebiliriz. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.
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31. B Soru kökünde verilen “Hem arabada hem de evde 
artan pasif içicicilik, nikotin bağımlılığı semptomları 
rapor edilen çocukların artması olasılığıyla 
ilişkilendirildi” ifadesini anlamsal olarak en iyi B 
seçeneğinde verilen “bu çocuklar hiç sigara 
içmemiş olsalar da” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Hem arabada hem de evde 
artan pasif içicicilik, çocuklar hiç sigara içmemiş 
olsalar da nikotin bağımlılığı semptomları rapor 
edilen çocukların artması olasılığıyla ilişkilendirildi” 
olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

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

33. D Bu soruda doğru yanıta soruyu işlevsel ve anlamsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökündeki 
“while” cümleciği ile ana cümle arasında “doğrudan 
zıtlık” olmalıdır. Bu durumda soru anlamsal 
olarak incelemelidir. Bu soru anlamsal olarak 
incelendiğinde, soru kökünde verilen “Araştırmacılar 
aynı sporu yapan kızların erkeklerden daha fazla 
beyin sarsıntısı geçirme riski altında olduklarını 
bilseler de” ifadesini en iyi D seçeneğinde verilen 
“yeni araştırma belirtilerin dağılımı konusunda 
hem yaşın hem de cinsiyetin etkileri konusunu 
inceleyen ilkler arasındadır” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Araştırmacılar aynı sporu 
yapan kızların erkeklerden daha fazla beyin sarsıntısı 
geçirme riski altında olduklarını bilseler de, yeni 
araştırma belirtilerin dağılımı konusunda hem yaşın 
hem de cinsiyetin etkileri konusunu inceleyen ilkler 
arasındadır” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir.
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34. B Cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadenin 
bulunması istenen bu tür soruları, soruyu kavramsal 
ve yapısal olarak inceleyerek çözebiliriz. “Even 
though” ile başlayan bu cümle ile doğru seçenek 
arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu nedenle bu 
sorunun doğru yanıtı soru kökünün ve seçeneklerin 
kavramsal olarak incelenmesiyle tespit edilir. Soru 
kökünde geçen “Önleyici Hizmetler Görev Kuvveti 
bu yaş grubundaki bazı kanserlere karşı rutin 
tarama tavsiyesinde bulunmasına rağmen” ifadesini 
seçenekler içinden anlamlı olarak B seçeneğinde 
verilen “ileri yaştaki yetişkinlerin küçük bir kısmı 
kanser taramasına tabii tutulmaktan vazgeçti” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı şöyle olur: “Önleyici 
Hizmetler Görev Kuvveti bu yaş grubundaki 
bazı kanserlere karşı rutin tarama tavsiyesinde 
bulunmasına rağmen ileri yaştaki yetişkinlerin 
küçük bir kısmı kanser taramasına tabii tutulmaktan 
vazgeçti.”

35. E Bu soru kökünde geçen “since” bağlacından dolayı 
soru kökünde verilen cümle, doğru yanıt olacak olan 
ana cümlenin nedeni olmalıdır. Yani soru kökü ile 
doğru yanıt arasında neden-sonuç ilişkisi olmalıdır. 
Bu durumda soru kavramsal olarak incelenmelidir. 
Soru kavramsal olarak incelediğinde ise soru kökünde 
geçen “Sağlık Bakanlığı kanser ilaçlarını ucuz 
fiyatlarda sunmaya çalıştığı için” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi E seçeneğinde verilen “pek çok ilaç 
şirketi zarar etmemek için onları satmıyor” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Sağlık 
Bakanlığı kanser ilaçlarını ucuz fiyatlarda sunmaya 
çalıştığı için pek çok ilaç şirketi zarar etmemek için 
onları satmıyor” olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Diğer seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili 
değildir. Ayrıca bu seçenekte geçen “them” şahıs 
zamiri soru kökünde geçen “cancer drugs” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur.
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36. B Soru kökünde verilen “... ancak eğer hamile bir kadın 
hamileliğinin ilk üç ayının ikinci yarısında içerse fetüs 
için risk en yüksektir” ifadesini anlamsal olarak en 
iyi B seçeneğinde verilen “Hamilelik esnasında 
herhangi bir içki fetal alkol sendromunu arttırır” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Hamilelik esnasında herhangi bir içki fetal alkol 
sendromunu arttırır ancak eğer hamile bir kadın 
hamileliğinin ilk üç ayının ikinci yarısında içerse 
fetüs için risk en yüksektir” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

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

38. E “Despite the fact that” ile başlayan soru kökündeki 
cümleyle doğru seçenek arasında anlamsal zıtlık 
olmalıdır. Bu nedenle bu sorunun doğru yanıtı 
soru kökünün ve seçeneklerin kavramsal olarak 
incelenmesiyle tespit edilir. Soru kökünde geçen 
“Son on yılda tıp biliminde çok büyük ilerlemeler 
gerçekleşmiş olsa da” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde E seçeneğinde geçen “bazı 
hastalıklar için henüz hiçbir tedavi bulunmamıştır” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Son on yılda tıp biliminde 
çok büyük ilerlemeler olsa da, bazı hastalıklar için 
henüz hiçbir tedavi bulunmamıştır” olacaktır. Diğer 
seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru bir 
şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.
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39. D Soru kökünde verilen cümle tüm unsurları bulunan 
ve anlamca kendi içinde bütünlüğü olan eksiksiz 
bir cümledir. Ardından gelecek yan cümlecik büyük 
olasılıkla Zarf Yan Cümleciği olacaktır. Bu durumda 
doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceleyerek 
ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Performans 
arttırıcı ilaçlar narkotik ilaçlara benzer” ifadesini 
seçenekler içinden anlamlı bir şekilde C seçeneğinde 
verilen “her ikisi de uyarıcı etki yaptığı için” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Her ikisi de uyarıcı etki yaptığı 
için performans arttırıcı ilaçlar narkotik ilaçlara 
benzer” olacaktır. Ayrıca bu seçenekte geçen “both 
of them” zamiri soru kökünde geçen “performance-
enhancing drugs … narcotic ones …” isimleri 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur. Diğer seçenekler soru kökünü 
kavramsal olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları 
için doğru yanıt olamazlar.

40. A Soru kökünde verilen cümle tüm unsurları bulunan 
ve anlamca kendi içinde bütünlüğü olan eksiksiz 
bir cümledir. Ardından gelecek yan cümlecik büyük 
olasılıkla Zarf Yan Cümleciği olacaktır. Bu durumda 
doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceleyerek 
ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “psikolojik 
rahatsızlıkların tedavisinde yaygın bir şekilde 
kullanılır” ifadesini seçenekler içinden anlamlı bir 
şekilde A seçeneğinde verilen “müzik vücudumuza 
ve ruhumuza terapatik rahatlama verdiği için” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Ayrıca 
soru kökünde geçen “it” zamiri bu seçenekte geçen 
“music” isim öbeği yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Müzik vücudumuza ve ruhumuza 
terapatik rahatlama verdiği için psikolojik 
rahatsızlıkların tedavisinde yaygın bir şekilde 
kullanılır” olacaktır. Diğer seçenekler soru kökünü 
kavramsal olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları 
için doğru yanıt olamazlar. 
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41. B Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere 
sahiptir ve isim soylu sözcükle (surgical procedures) 
bitmiştir. Bu durumda, seçenekleri incelemeye, bir 
ismi nitelemek için kullandığımız yapı olan “adjective 
clause” yapı içeren bir cümlecikle başlamak akıllıca 
olacaktır. Bu durumda “surgical procedures” 
ismini niteleyen bir “adjective clause” yapısını ararız. 
Seçenekler içinde “surgical procedures” ismini 
doğru niteleyen “adjective clause” yapısı “which” 
ilgi zamiri ile başlayabilir. Böyle bir yapı B ve D 
seçeneğinde vardır. Bu durumda soru anlamsal olarak 
incelenmelidir. Anlamsal olarak incelediğimizde 
ise, soru kökünde geçen “Tıp dünyası özellikle 
de cerrahi aletlerde birçok ilerlemeye tanık oldu” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde B 
seçeneğinde geçen “önceden hayal bile edilemeyen 
pek çok ameliyatı mümkün kılan” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Tıp dünyası önceden hayal bile edilemeyen 
pek çok ameliyatı mümkün kılan özellikle de cerrahi 
aletlerde birçok ilerlemeye tanık oldu” olacaktır. Diğer 
seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru bir 
şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.

42. D Soru kökündeki cümlede özne + yüklem 
kombinasyonuna bakacak olursak “ ... nearly over 
800.000 people suffer from several illnesses …” 
olduğunu görürüz. Bu ifadelerin Türkçe karşılığı 
“yaklaşık olarak 800.000’den fazla insan … bir 
çok hastalık geçirmektedir ” olur. Bu ifade sadece 
D seçeneğinde verilmiştir ve bu seçenek doğru 
yanıttır. Türkçe cümlelerde özne cümle başında ve 
yüklem cümle sonunda olacağından, sorudaki özne 
ve yüklemin doğru çevirileri diğer seçeneklerde ya 
karşılık bulmamış ya da cümle dizilişinde yanlış 
yerde ifade edilmiştir.
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43. A Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 
“certain kidney disorders + are diagnosed ...” 
ifadesidir ve bu ifade yalnızca A seçeneğinde “bazı 
böbrek bozuklukları ……. teşhis edilir” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

 | certain kidney disorders are diagnosed:
bazı böbrek bozuklukları …….. teşhis edilir

 | by injecting a radioactive chemical into the 
patient’s blood:

hastanın kanına radyoaktif bir kimyasal zerk edilerek

 | and then measuring the amount of radioactive 
material passed in the urine:

ve sonra idrara geçen radyoaktif maddenin miktarı 
ölçülerek

44. A Soru kökünde verilen cümlenin sıfat cümleciği 
“which carries information from the brain to the 
muscles, and one nerve at the back, which carries 
sensory information to the brain” ifadesidir ve 
bu ifade yalnızca A seçeneğinde “biri omuriliğin ön 
tarafında bulunup iletiyi beyinden kaslara taşıyan, 
diğeri omuriliğin arka tarafında bulunup duyusal 
uyarıları beyne taşıyan” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

 | each pair of spinal nerves includes:
her bir spinal sinir çiftinde …… bulunur 

 | one nerve at the front of the spinal cord:
biri omuriliğin ön tarafında bulunup

 | which carries information from the brain to 
the muscles:

iletiyi beyinden kaslara taşıyan 

 | and one nerve at the back:
diğeri omuriliğin arka tarafında bulunup …… birer 
sinir

 | which carries sensory information to the 
brain:

duyusal uyarıları beyne taşıyan
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45. E Soru kökünde verilen cümlenin öznesi ile özneyi 
niteleyen sıfat cümleciği “Angiography, which 
involves injecting a radiopaque substance 
into an artery …” ifadesidir ve bu ifade yalnızca 
E seçeneğinde “Atardamara radyopak madde 
enjekte etmeyi içeren anjiyografi” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

 | angiography:
anjiyografi

 | which involves:
içeren

 | injecting a radiopaque substance:
radyopak madde enjekte etmeyi 

 | into an artery:
atardamara

 | is the most invasive:
en yüksek yayılımı sağlayan yöntemdir

 | of all kidney imaging procedures:
tüm böbrek görüntüleme işlemleri içinde 

 | and is reserved for:
ve kullanılır

 | special situations:
özel durumlarda

 | such as when a doctor must evaluate the 
blood supply to the kidneys:

doktorun böbreklere gelen kan miktarını 
değerlendirmesi gerektiği zamanlar gibi

46. B Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “can 
weaken” ifadesidir ve bu ifade yalnızca B 
seçeneğinde “zayıflatabilir” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

 | without treatment:
tedavi edilmediği takdirde 

 | postpartum depression:
doğum sonrası depresyonu 

 | can weaken:
zayıflatabilir 

 | critically important bonds:
kritik öneme sahip bağları

 | between a mother and her child:
anne ve çocuğu arasındaki
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47. D Soru kökünde verilen “by stimulating dead brain 
tissue” ifadesinin dengi yalnızca D seçeneğinde 
“Ölü beyin dokularını uyararak” şeklinde doğru 
olarak verilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

 | by stimulating dead brain tissue:
ölü beyin dokularını uyararak

 | neuroscientists have concluded:
sinirbilimciler …… sonucuna varmışlardır 

 | that a specific receptor found in the outer 
layer of neurons:

sinirlerin dış katmanında bulunan belirli bir 
reseptörün

 | functions differently:
farklı biçimde işlev gösterdiği

 | in schizophrenic brains:
şizofrenik beyinlerde

48. D Soru kökündeki cümlede “özne + yüklem + and” 
kombinasyonuna bakacak olursak “Günümüzde 
çoğu hasta ameliyatın ertesi günü yataktan 
çıkmakta ve ...” olduğunu görürüz. Bu ifadelerin 
İngilizce karşılığı “Most patients are now out of 
bed on the day after an operation and … ” olur. 
Bu ifade sadece D seçeneğinde verilmiştir ve bu 
seçenek doğru yanıttır.

49. C Bu soruda da “ancak” bağlacı yalnızca C 
seçeneğinde “but” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Diğer seçeneklerin hiçbirinde “ancak” bağlacının 
karşılığı olmadığından doğru yanıt olamaz. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

 | egzersiz, kalp hastalığı riskini yarıya 
indirebilir:

exercise can cut the risk of heart disease in half

 | ancak:
but

 | çoğu yetişkin, tavsiye edilen egzersizleri 
yapmayı ihmal etmektedir:

most adults neglect to do the exercises recommend-
ed
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50. E Bazı çeviri sorularında kullanılan bağlaç tek başına 
doğru yanıtı bulmak için yeterli olabilir. Örneğin bu 
sorudaki “ancak” bağlacı yalnızca E seçeneğinde 
“but” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Diğer 
seçeneklerin hiçbirinde “ancak” bağlacının karşılığı 
olmadığından doğru yanıt olamaz. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

 | bazı kanser türlerine bağlı ölüm oranları son 
yıllarda düşmüştür:

death rates due to some types of cancer have 
decreased in recent years

 | ancak:
but

 | kanserin yol açtığı ölümlerin genel oranı, 
endişe verici bir şekilde artmaktadır:

the overall rate of deaths caused by cancer is 
alarmingly on the rise

51. D Soru kökünde verilen cümlenin özne öbeği 
“akciğerlerde, oksijen temini ile oksijen 
gereksinimi arasındaki normal ve hassas dengeyi 
bozan herhangi bir rahatsızlık” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca D seçeneğinde “any disorder in the 
lungs that upsets the normal and delicate balance 
between oxygen supply and oxygen requirement” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

 | akciğerlerde:
in the lungs 

 | oksijen temini ile oksijen gereksinimi 
arasındaki:

between oxygen supply and oxygen requirement 

 | normal ve hassas dengeyi bozan:
that upsets the normal and delicate balance

 | herhangi bir rahatsızlık:
any disorder

 | kişiyi:
a person

 | nefessiz bırakabilir:
can make short of breath
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52. C Soru kökünde verilen cümlenin öznesi “antidepresan 
kullanımındaki artışın bir nedeni” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca C seçeneğinde “one cause of the 
rise in antidepressant use” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

 | antidepresan kullanımındaki:
one cause of the rise 

 | artışın bir nedeni:
in antidepressant use

 | birçok doktorun:
that many doctors

 | normal üzüntüyü daha ciddi olan:
between normal sadness and the more serious

 | hatta yaşam düzenini bozan:
even life-threatening condition

 | klinik depresyon durumundan:
of clinical depression

 | ayırt etmemesidir:
is … do not differentiate 

53. E Soru kökünde verilen “ya ..… ya da ..…” ifadesinin 
İngilizce dengi yalnızca E seçeneğinde “either ….. 
or ..…” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

 | profesyonel yardım almadan:
without seeking professional help

 | bir idrar kaçırma sorunu:
an incontinence problem

 | ile birlikte yaşamaya çalışan insanlar:
people who tend to live with 

 | problemi:
the problem 

 | doktorlarıyla konuşma konusunda:
to discuss with their doctor

 | ya sıkılmakta:
either too embarrassed

 | ya da yanlış bir inanışla:
or they mistakenly 

 | idrar kaçırmanın:
that incontinence

 | yaşlanma sürecinin normal bir parçası 
olduğunu:

is a normal part of aging

 | düşünmektedirler:
are…… believe
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54. A Ana konusu lens çeşitleri olan paragrafta son 
cümle boş bırakılmış. Son cümlenin boş bırakıldığı 
sorularda doğru yanıtın hem paragrafın ana 
konusuyla ilişkili hem de sondan bir ya da iki önceki 
cümlelerle bir bağ kuran cümle olması gerekir. İlk 
cümlede, tüm lenslerin plastikten yapıldığı ancak 
yumuşak ve sert lens çeşitlerinin bulunduğundan söz 
edilmektedir. İkinci cümlede ise, ‘Yumuşak plastik 
lensler daha az rahatsızlık verir’ denilerek üçüncü 
cümleye hazırlık yapılmaktadır. Üçüncü cümlesinde 
ise, “Ancak bunlarla görüş sert plastik lenslerle görüş 
karar iyi değildir” denilerek, son cümleye hazırlık 
yapılmıştır. Bu durumda son cümle paragrafın genel 
akışı doğrultusunda paragrafı anlam bütünlüğü 
içinde tamamlayan A seçeneğindeki cümle olacaktır: 
“Bu sert lensleri daha tercih edilir ve daha pahalı 
kılmaktadır.” Ayrıca bu seçenekte geçen “this” 
adılı önceki cümlede ima edilen sert plastik lenslerle 
görüşün daha iyi olması yerine kullanılmış ve bu 
cümle ile son cümle arasında bağ oluşturmuştur.

55. D İlk cümlede, pek çok insanın kafein tüketimine 
dikkat etmedikleri belirtiliyor. İkinci cümlenin yeri 
boş bırakılmış ve üçüncü cümledeyse, ‘kafeinin 
yaygın kullanımının şuanda bilim adamları ve 
kamu sağlık uzmanları arasında bir endişe konusu 
olduğu’ ifade ediliyor. Paragraf metinsel örüntü 
açısından incelendiğinde olumlu gibi görünen giriş 
cümlesinden sonra tema cümlesi olan ikinci cümlenin 
boş bırakıldığı ve konu cümlesinden sonra gelen 
cümlede de kafeinin zararlı olduğuna değinilmiş. Bu 
durumda olumlu olan giriş cümlesiyle olumsuz olan 
paragrafın son cümlesini bağlamak için zıtlık bildiren 
bir “transition adverb” türü bir sözcük içeren bir konu 
cümlesi paragrafı doğru bir şekilde tamamlayacaktır. 
Bu özellikte bir cümle D seçeneğinde verilmiştir : 
“Ancak, kan basıncını yükseltir ve bu yüzden 
kalp hastalığı riskini de artırır” Doğru yanıt D 
seçeneğidir. Ayrıca, seçenekler “use of referants = 
önceki konuya atıfta bulunma ya da önceden geçen 
bir ismin / cümlenin yerine zamir kullanma” uyumu 
bakımından incelendiğinde, bu seçenekte geçen “it” 
zamirinin paragrafın ilk cümlesinde geçen “caffeine” 
ismi yerine kullanıldığı görülür.
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56. D Ana konusu kronik uyku bozukluğu olan paragrafta 
son cümle boş bırakılmış. Son cümlenin boş 
bırakıldığı sorularda doğru yanıtın hem paragrafın 
ana konusuyla ilişkili hem de sondan bir ya da 
iki önceki cümlelerle bir bağ kuran cümle olması 
gerekir. Boş bırakılan son cümleden önce “Uyku 
uzmanları, psikolojik sorunların uyku bozukluğuna 
sebep olabileceği konusunda anlaşmaktadır; 
ancak kötü alışkanlıklarda aynı etkiyi yapabilir” 
denilmektedir. Bu durumda son cümle bu kötü 
alışkanlıklardan bahsetmelidir. Bu manada bir cümle 
D seçeneğindeki cümle olacaktır: “Yetersiz gün içi 
hareket ve yetersiz antrenman bunlar (bu kötü 
alışkanlıklar) arasındadır.” Ayrıca seçenekler “use 
of referants = önceki konuya atıfta bulunma ya da 
önceden geçen bir ismin / cümlenin yerine zamir 
kullanma” uyumu bakımından incelendiğinde, bu 
seçenekte geçen “these” zamirinin paragrafın son 
cümlesinde geçen “bad habits” ifadesine gönderim 
yaptığı görülecektir.

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

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



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

DENEME - 1
SAĞLIK BİLİMLERİ

59. D İlk cümlede fiziksel hareketsizliğin obeziteden daha 
ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor. 
Boşluktan sonraki cümledeyse, “Madsen, daha 
fazla Beden Eğitimi dersini finanse etmek için 
para toplamak üzere, çoğu okullardaki otomatik 
makinelerde satılan şekerli içecekler ile abur cubur 
gıdalara vergi konulmasını öneriyor” deniliyor. Bu 
durumda boşluğa gelecek cümlede söz konusu 
bu hareketsizlik sorunun aşmak üzere birtakım 
önerilerden söz edilmiş olmalıdır ki, ardından örnek 
olarak Madsen’in önerisine yer verilsin. Bu yöndeki en 
uygun ifade D seçeneğinde verilmiştir: “Ulusumuzun 
en değerli kaynağı olan gençliğimize destek 
olmak için hep birlikte çalışmalıyız.”

60. A Parça genel olarak astımın nasıl oluştuğuyla 
ilgili. A seçeneğinde geçen “Astım havayollarının 
iltihaplanması sonucu olsa da bilim adamları bu 
iltihaplanmaya tam olarak neyin sebep olduğunu 
bilemiyorlar” ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için 
bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

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

62. E Parça genel olarak, kahve ve kafeinin farklı ırka 
mensup kadınlarda enerji seviyesi dışında yaratacağı 
etkiler ile ilgili. E seçeneğinde geçen “Ortalama olarak 
günde bir fincan kahveye karşılık gelecek miktarda 
90 mg kadar kahve tükettiler” ifadesi konunun dışına 
çıktığı için metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. 
E seçeneğindeki cümleden önce gelen üç cümlede 
de ırklara göre farklılık gösteren kahve tüketimi ve 
etkilerinden söz edilmiştir. Ancak sonuç cümlesi 
olması gereken son cümlede tamamen konu dışına 
çıkılmıştır.
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63. B Parça, Amerika’da hava kirliliğinin insan sağlığı 
üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırma sonuçları 
ile ilgili. B seçeneğinde geçen “Daha fazla kanser riski 
kömür yakılan merkezlerden, fabrikalardan ve motorlu 
araçlardan çıkan küçük kurum partiküllerinden 
kaynaklanan kirlilikle ilişkilendirilmiştir” ifadesi, ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

64. E Parça genel olarak tıbbi gelişmelere paralel olarak, 
tıbbi tercüme ihtiyacı ve bu alanda yapılanlar 
ile ilgili. E seçeneğinde geçen “Bu gibi cerrahi 
prosedürler 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 cerrahi prosedürler) ifadesinin önceki cümlede 
de karşılığı yoktur. Önceki cümlelerde ameliyatlardan 
ve ameliyat prosedürlerinden söz edilmemiştir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

65. B Ana konusunun antidepresan kullanımındaki artışın 
nedenlerinin anlatıldığı parçada antidepresanların 
ruh halinizi değiştirme güçlerinin olduğunu bildiren 
“Antidepresanlar ruh halinizi değiştirme 
gücüne sahiptirler ve bunu beyindeki serotonin 
ve norepinephrine’in miktarlarını etkileyerek 
başarırlar” anlamına gelen cümle metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

66. C Bu soruda, uyku apnesi olan bir kişiyle ilgili bir bilgiyi 
tespit etmemiz isteniyor. Parçada geçen “People 
who have sleep apnea stop breathing several 
times a night, sometimes for 10 seconds or 
longer. And not only once, sometimes from 30 
to several hundred times a night. And each time 
this happens, they wake up and go right back 
to sleep. Their sleep is constantly interrupted 
…” cümlelerinde uyku apnesi olan insanların 
uyurken nefeslerinin kesildiği, bu arada uyandıkları 
ve uykularının bölündüğü belirtiliyor. Bu bilgiden 
hareketle, uyku apnesi olan kişilerin hiç de rahat 
uyuyamadıklarını anlayabiliriz. Bu durumda doğru 
yanıt C seçeneği olur.



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

DENEME - 1
SAĞLIK BİLİMLERİ

67. E Soru kökünde, metinde ima edilen bir şeyi tespit 
etmemiz isteniyor. Bu gibi soruların cevabı genelde 
parçada açık ve net olarak yer almaz, ancak üstü 
kapalı biçimde ifade edilir. Bu nedenle bu tarz soruları 
yanıtlamak için, parçadaki ilgili bir cümleyi analiz 
etmek gerekebilir. Soru kökünde geçen “snore a 
lot” ifadesini anahtar ifade olarak kullandığımızda, 
parçada geçen “So if your roommate or a family 
member snores a lot and appears to be sleepy all 
the time, they may have sleep apnea” cümlesiyle 
bağlantı kurabiliyoruz. Bu cümlede, ‘eğer oda 
arkadaşınız ya da aile üyelerinizden biri horluyorsa 
ve bütün gün uykulu görünüyorsa uyku apnesi 
olabilirler’ deniliyor. Bu bilgiye göre E seçeneğinin 
doğru yanıt olduğu açıkça görülmektedir: “Uyku 
apnesi olan hastaların bazıları hastalıklarının 
farkında olmayabilirler.” 

68. D Metinde yazarın ana amacının tespit edilmesi istenen 
bu soruya yanıtı parçanın tamamını göz önünde 
bulundurarak vermeliyiz. Çok dar kapsamlı ya da çok 
geniş kapsamlı bir yanıt doğru olmayacaktır. Yazarın 
metnin ilk cümlesinden son cümlesine kadar amacı 
‘uyku apnesi konusunda bilgi sunmak’tır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

69. D Bu soruda parçada anlatılan bir konuyu tespit 
etmemiz istenmektedir. Parçada geçen “Your first aid 
kit must consist of the following; a first aid manual – 
this is a booklet which clearly explains how to handle 
basic problems – bandages, basic drugs such as 
aspirin and antiseptics and basic first aid tools like 
tweezers – a tool for picking up small objects – and 
a small mirror” cümlelerinde, ilk yardım çantasında 
bulunması gereken malzemeler listelenmiştir. Bu 
bilgiden hareketle, metinde anlatılan bir konunun 
ilk yardım çantası içeriği olduğunu anlayabiliriz. Bu 
durumda doğru yanıt D seçeneği olur.
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70. A Bu soruda parçadan anladığımız bir bilgiyi tespit 
etmemiz isteniyor. Parçada geçen “… plan quickly 
what you need to do” cümlesinde, yapılması 
gerekenin planlanması tavsiye ediliyor. Bu bilgiden 
hareketle, ilk yardımın planlı bir şekilde icra edilmesi 
gerektiğini anlayabiliriz. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneği olur.

71. C Bu soruda metne en uygun başlığı bulmamız 
isteniyor. Bu soruya yanıtı parçanın tamamını göz 
önünde bulundurarak vermeliyiz. Çok dar kapsamlı ya 
da çok geniş kapsamlı bir yanıt doğru olmayacaktır. 
Yazarın metnin ilk cümlesinden son cümlesine kadar 
aktarmaya çalıştığı düşünce, ‘En Basit Anlatımla İlk 
Yardımın Temelleri’dir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

72. B Bu soruda parçaya göre yorgunlukla ilgili bir yanlış 
inancın ne olduğu sorgulanmaktadır. Parçada geçen 
“Today, physicians report that tiredness is more likely 
a result of not doing enough physical activity. In fact, 
increased physical activity is often prescribed as a 
cure for tiredness” ifadelerinden yorgunlukla ilgili 
yanlış inancın aşırı fiziksel eylemden kaynaklı olduğu 
anlaşılacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

73. B Bu soruda yorgunluğun üstesinden gelinmesinde 
tavsiye edilmeyen bir şeyin tespit edilmesi 
istenmektedir. Parçada geçen “In fact, increased 
physical activity is often prescribed as a cure 
for tiredness = Aslında, fiziksel etkinlik yorgunluğun 
tedavisi için tavsiye olunur” ifadelerinden yorgunlukla 
ilgili yanlış inancın aşırı fiziksel eylemden kaynaklı 
olduğu anlaşılacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.
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74. E Bu soruda parça için başlığın hangisi olabileceği 
soruluyor. Parçanın başlığının sorulduğu durumlarda, 
bu soruları genel olarak parçanın son sorusu olarak 
cevaplamak daha uygun olur. Parçada, yorgunluğun 
nedenleri ve muhtemel çözümler vurgulanıyor. Bu 
durumda parçaya uygun başlık E seçeneğindeki 
“Bitkinliğin Nedenleri ve Muhtemel Çözümler” 
olur.

75. C Soru kökünde “Parçaya göre naltrexone …” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “… naltrexone, a once-a-day prescription 
medication that works in the brain to curb the urge to 
drink and reduce the amount consumed if drinkers do 
give into the craving” = “Naltrexone, içme arzusunu 
durdurmak ya da eğer içenler bu arzuya yenilirlerse 
içilen miktarı azaltmak için reçeteyle satılan günde 
bir doz kullanılan bir ilaçtır” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen 
“içme arzusunu azaltan ya da kesen bir ilaçtır” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

76. A Soru kökünde “Parçadan çok içmenin … açıktır” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “Drinking too much is a deadly 
game any time of year, but it’s particularly so during 
the holidays, when … even moderate social drinkers 
may indulge too heavily” = “Çok içmek yılın her 
hangi bir döneminde ölümcül bir oyundur ancak 
özellikle … orta derece sosyal içicilerin bile çok fazla 
içtiği tatil dönemlerinde öyledir” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen 
“orta derece içenlerde daha fazla içtikleri için 
tatil dönemlerinde daha fazla can aldığı” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.
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77. B Soru kökünde “Metne göre … tespit edilmiştir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “One answer for those trying to 
kick the habit is naltrexone” = “Alışkanlıktan kurtulmak 
isteyenler için çözüm naltrexone’dir” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde 
verilen “naltrexone kullanımının etkili olduğu” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

78. B Soru kökünde “Parçaya göre geleneksel olmayan 
tıp doktorları tarafından verilen bilgiler” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “In order to ensure the consumers’ choice 
generates more good than harm, the publicly 
available information on alternative medicine would 
need to be reliable. We all know that this is not the 
case” = “Tüketicilerin seçiminin zarardan daha çok 
yarar sağladığından emin olabilmek için alternatif 
tıpla ilgili halka sunulan bilginin güvenilebilir olması 
gerekir. Ancak biz bunun böyle olmadığını biliyoruz” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde geçen “zarardan çok fayda yaratabilir” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

79. E Soru kökünde “... parçadan çıkartılabilir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “the information supplied by practitioners 
of alternative medicine is often incomplete, wrong 
or dangerously misleading to the point of seriously 
endangering public health and thus violating medical 
ethics” = “Alternatif tıp uygulayıcılarını sunduğu 
bilgi çoğunlukla yetersiz, yanlış ya da halk sağlığını 
tehlikeye sokacak ve böylelikle tıp etiğini ihlal 
edecek dereceye kadar tehlikeli bir şekilde yanlış 
yönlendiricidir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, E seçeneğinde geçen “alternatif tıp 
uygulayıcılarının etik dışı davranma olasılığının 
daha fazla olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.
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80. A Soru kökünde “Parçaya göre geleneksel tıp ile 
alternatif tıp arasındaki bir ayrımın ...” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “In conventional medicine, numerous 
safe-guards are in place to make sure doctors 
adhere to generally accepted ethical standards” 
= “Geleneksel tıpta doktorların genel olarak kabul 
gören etik standartlara uymasını temin etmek için 
çeşitli sigortalar vardır” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen “ilkinde 
hastaların belli standartta tedavi edilebilmesi için 
doktorların uyması gereken pek çok prosedürün 
olmasıdır” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.


