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1. A conversion 
 Bu soruda isim soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. 

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Laktoz 
tahammülsüzlüğünün değişimi etnik gruplara 
arasında geniş farklılıklar gösterir ki bu durum 
bu özelliğin genetik olduğunu gösterir” olmalıdır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “conversion” 
(dönüşüm, değişim) olmalıdır. Bu nedenle doğru 
yanıt A seçeneğidir.

 Seçenekler;

 | conversion:
(something that is changed from one use, function, 
or purpose to another) dönüşüm, değişim 

 | prevalence:
(being widespread) yaygınlık

 | recession:
(the state of the economy declines; a widespread 
decline in the GDP and employment and trade 
lasting from six months to a year) durgunluk

 | notice:
(respectful attention or consideration) uyarı, dikkat

 | supply:
(an amount available or sufficient for a given use; 
stock) ikmal, arz

2. A association 
 Bu soruda ad soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 

kökünde verilen cümlenin anlamı “Görünüşe göre, 
beynin belirli bir bölgesindeki faaliyet ile bireysel 
mizaç farklılıkları arasında önemli bir bağlantı 
bulunmaktadır” olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “association” (bağlantı, ilişki) olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. Seçenekler;

 | association:
(link, tie, bond, relationship) bağlantı, ilişki

 | revelation:
(communication of knowledge to man by a divine or 
supernatural agency) vahiy, haber

 | combination:
(the act of combining) birleşme, bileşim

 | indication:
(the act of indicating) gösterme, gösterge, işaret

 | reference:
(a short note recognizing a source of information or 
of a quoted passage) ilgi, referans, atıf
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3. C inevitable 
 Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 

kökünde verilen cümlenin anlamı “Düzenli egzersiz 
programı olan pek çok insan küçük incinmeleri ve 
acıları programlarının hemen hemen kaçınılmaz bir 
parçası olarak kabul ederler” olmalıdır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “inevitable (kaçınılmaz)” 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.

 Seçenekler;

 | irrelevant:
(having no bearing on or connection with the subject at 
issue; “an irrelevant comment”; “irrelevant allegations) 
ilgisiz, alakasız

 | available:
(present and ready for use; at hand; accessible) 
uygun, ulaşılabilir

 | inevitable:
(impossible to avoid or prevent) kaçınılmaz

 | expansive:
(capable of expanding or tending to expand) genişleme 
potansiyeli olan

 | irreversible:
(impossible to reverse) tersine çevrilemez, geri 
getirelemez

4. E dramatically 
 Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 

kökünde verilen cümlenin anlamı “Vücut görüntüsü 
ve kilo kaybıyla ilgili saplantıya rağmen, obezitenin 
ABD’deki yaygınlığı büyük ölçüde artmaya devam 
etmektedir” olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “dramatically” (büyük ölçüde, çarpıcı şekilde) 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.

 Seçenekler;

 | collectively:
(in conjunction with; combined) kollektif olarak, topluca

 | adequately:
(in an adequate manner or to an adequate degree; “he 
was adequately prepared”) yeterince

 | randomly:
(in a random manner; “the houses were randomly 
scattered”; “bullets were fired into the crowd at 
random) rastgele, tesadüfi olarak

 | respectively:
(singly in the order designated or mentioned) sırasıyla

 | dramatically:
(in a very impressive manner; “your performance will 
improve dramatically”) dramatik olarak, büyük ölçüde, 
çarpıcı şekilde
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5. C deliver 
 Bu soruda fiil soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 

kökünde verilen cümlenin anlamı “Kırmızı kan hücreleri 
hemoglobin içerirler ki bu onların oksijeni akciğerlerden 
vücudun bütün parçalarına dağıtmalarını sağlar” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“deliver” (dağıtmak) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt 
C seçeneğidir.

 Seçenekler;

 | contribute:
(to give or supply in common with others; give to a 
common fund or for a common purpose) katkıda 
bulunmak 

 | organize:
(to put together into an orderly, functional, structured 
whole) organize etmek, düzenlemek 

 | deliver:
(to bring or transport to the proper place or recipient; 
distribute) dağıtmak

 | transform:
(to change the nature, function, or condition of; 
convert) dönüştürmek 

 | guide:
(to direct the course of; steer) kılavuzluk etmek, 
yönlendirmek 

6. B breaking down
 Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Vücut; açlığa, 
tıpkı evi sıcak tutmak için mobilyayı yakmak gibi kendi 
dokularını parçalayarak ve onları kalori kaynağı olarak 
kullanarak dayanır” olmalıdır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “breaking down” (parçalamak) 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

 Seçenekler;

 | get off:
(leave a vehicle, aircraft, etc.) büyük bir araçtan inmek

 | break down:
(cause to collapse; destroy) parçalara ayırmak, 
bozmak

 | carry out:
(put into practice or effect ) icra etmek, yerine getirmek

 | follow up:
(carry to completion; follow through on) izlemek, takip 
etmek

 | make for:
(have or produce a particular effect or result) belli bir 
sonucu ve etkiyi üretmek
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7. E are / has received 
 Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu soruda 

ikinci boşluğun zamanını ise “in recent times” 
zaman belirtecinden dolayı “present perfect” olarak 
tespit ederiz. Ayrıca ilk cümlenin yüklemi olan “be” 
fiili ise genel zamanın “present” olduğundan bu 
soruda “present simple” olarak çekilebilir. Seçenekler 
içerisinde ilk bölümün “present” zamanda çekildiği 
başka alternatifler olmasına karşın ikinci bölüme 
yalnızca “present perfect tense” kullanılabileceğinden 
doğru yanıt E seçeneğidir.

8. D did not evolve / contributing
 Soru kökünde geçen “until the 19th century” 

ifadesinden genel zamanın “simple past” olduğunu 
anladığımız bu soruda, eylem seçenekler 
arasında yalnızca D seçeneğinde bu zamana göre 
çekildiğinden doğru yanıt D seçeneğidir. Sorunun 
ikinci kısmında ise “reduced adjective clause” bilgisi 
ölçülmektedir. İngilizcede bir ismi nitelemek için 
isimden sonra kullanılan cümleciklere “adjective 
clauses” adını veririz. Bu tür yapılardan özneye 
dönük olanları aşağıdaki örneklerde olduğu gibi 
kısaltılabilirler.

Adjective 
clause

This is the man (who) checks 
the ID cards at the gate.

Reduced adj. 
clause

This is the man checking the ID 
cards at the gate. (Active = Ving)

Adjective 
clause

The car (which is) washed is 
mine.

Reduced adj. 
clause

The car washed is mine. (Passi-
ve = V3)

 Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi özneye 
dönük etken yapıda “adjective clause” yapıların 
kısaltılmasında bu tür cümlecik içindeki ilgi zamiri 
atılır ve eylem “Ving” halinde getirilir. Soruya dönecek 
olursak söz konusu ifade olan “investigates factors 
which contribute to improved health” cümleciğinin 
doğru kısaltması “investigates factors contributing 
to improved health ….” olduğundan doğru yanıt D 
seçeneğidir. 
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9. D in / between 
 Bu soruda da edat bilgisi ölçülmektedir. İlk boşluğa 

“patient noncompliance” isminden önce “hasta 
uyumsuzluğundaki” anlamını “in” edatı verir. İkinci 
boşlukta “between ….and” ikilemesinin ikinci 
bölümü olan “and” verilmiş ve ikilemenin ilk bölümü 
olan “between” edatının tespit edilmesi istenmiştir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

10. B by / to 
 Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. İlk boşlukta 

verilen çatı olan “passive voice” yapılı cümlelerde 
eylemden sonra gelen ve eylemi yapan kişiyi belirten 
“passive agent = doer of the action” olduğundan, 
boşlukta yalnızca “by” edatının kullanılması doğru 
olacaktır. İkinci boşlukta “available” sıfatından 
sonra “to” ilgeci kullanılır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

11. B with / of
 Edatlar kendi başlarına anlam taşımaz ancak 

diğer sözcüklerle kullanıldıklarında diğer sözcükler 
arasındaki ilişkiyi kurarlar. Bu soruda da diğer 
sözcükler arası anlam ilişkisini kuran edat bilgisi 
sorgulanmaktadır. İkinci boşlukta iyelik / aitlik 
(possessiveness) bildiren “of” edatı sorulmuştur. 
İlk boşlukta ise “steteskop ile” anlamında boşluktan 
sonra gelen “a stethoscope” ifadesini “with” edatı 
ile verebiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. C between / during 
 Bu soruda bağıl ilgeç bilgisi ölçülmektedir. Bu tür 

sorularda her zaman iki boşluk verilmekte ve her 
boşluğa gelmesi gereken bir ilgecin seçenekler 
içinden doğru olarak seçilmesi istenmektedir. 
Cümleye “Fiziksel muayene veya EKG, kalp spazmı 
krizleri sırasında (during) bile ya da arasında 
(between) anormal herhangi bir şeyi ortaya 
çıkaramaz” anlamını C seçeneği verir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 
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13. A Although 
 Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 

inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle 
“Fiziksel etkinlik fiziksel işlevi güçlendirebilir, stresi, 
depresyonu ve endişeyi azaltabilir ,… ” anlamına 
gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise; 
“aynı zamanda insanın fiziksel ve psikolojik sağlığına 
da zarar verebilir” anlamına gelmektedir. Cümlelerin 
anlamları incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal 
zıtlık olduğu görülür. Bu tür anlamsal zıtlık içeren iki 
cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler içinden 
yalnızca A seçeneğinde geçen “although” kullanılır. 
Doğru yanıt seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Fiziksel etkinlik fiziksel işlevi güçlendirip; 
stresi, depresyonu ve endişeyi azaltsa da aynı 
zamanda insanın fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar 
verebilir” olacaktır.

 Seçenekler;

 | Although:
“-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial clause of 
contrast” bağlacıdır. Bu soruda hem kavramsal hem 
de anlamsal olarak doğru yanıttır.

 | Since:
“çünkü, -dığı için” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of cause” bağlacıdır.

 Bu soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz. 

 | Whether:
“… olup olmadığı” anlamına gelen “noun clause” 
bağlacıdır. Bu soruda hem kavramsal hem de 
işlevsel olarak doğru yanıt olamaz.

 | In case:
“… olur diye / -ması halinde” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of unwanted purpose” bağlacıdır. 
Bu soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

 | Unless:
“-medikçe/madıkça / -mazsa” anlamına gelir. 
Olumsuz şart bildiren bir “adverbial clause of 
condition” yapıyı sonuç cümlesi olan temel cümleye 
bağlar. Bu soruda kavramsal uygun değildir.
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14. D in accordance with 
 Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde boşluktan 

sonra bir isim öbeğinin (----the research results 
obtained so far) kullanılmış olması boşluğa bir 
edat öbeğinin kullanılmasını zorunlu kılar. Bütün 
seçeneklerde bu tür yapılar vardır. Bu durumda doğru 
yanıta seçenekler kavramsal olarak incelenerek 
varılır. Cümleye “… bu güne kadar elde edilen 
araştırma sonuçlarıyla uyumlu bir şekilde” anlamını 
D seçeneğinde geçen “in accordance with” (-ile 
uyumlu olarak) verir.

15. B Once 
 Bu cümlede cümlenin iki unsuru arasında bir zaman 

ilintisi vardır. İlk bölümdeki cümlede zaman farklılığını 
vurgulamak açısından bu yapıya uygun düşen bağlaç 
“once” (= after, when) olur. Cümlenin anlamı, “Vücut 
belirli bir antijene karşı antikor ürettiğinde sonraki 
sefer aynı antijen tarafından saldırıya uğradığında bu 
antikoru nasıl ürettiğini hatırlar” olur. Bu açıklamalara 
göre doğru yanıt B seçeneği olur.

16. D while 
 Bu cümlede iki farklı inanışa sahip araştırmacı 

grubunun şizofreni konusundaki zıtlaşan görüşleri 
belirtilmektedir. Cümlede “Bazı araştırmacılar 
şizofreninin tek bir hastalık olduğuna inanırlarken 
diğerleri onun pek çok hastalıktan oluşan bir sendrom 
olduğuna inanırlar” anlamı vardır. Cümleye bu anlamı 
verecek bağlaç “while” olacağından doğru yanıt D 
seçeneğidir. 
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17. A in which 
 Bu soru kökünde geçen “Water, indispensable and 

abundant, provides the environment ---- nearly all 
the body’s internal activities are conducted” ifadesi 
incelendiğinde “the environment” isim öbeğini 
niteleyecek “adjective clause” yapısının bir ilgi 
zamirine ihtiyacı vardır. Bu yapıdaki görevi yer zarfı 
olan cins isimleri nitelemek için “prep. + which” ilgi 
zamiri kullanılır. Bu nedenle, seçenekler içinde “the 
environment” ismini doğru niteleyen “adjective 
clause” yapısı “in which” 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:

 “Water, indispensable and abundant, provides the 
environment. Nearly all the body’s internal activities 
are conducted in this environment” 

 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 “Water, indispensable 
and abundant, provides the environment which 
nearly all the body’s internal activities are 
conducted in” şeklini alacaktır. Bu cümlede “in” 
edatının nesnesi durumunda olan “environment” 
ismi yerine “adjective clause” yapısının başında 
“which” kullandığımızdan bu edatı da “which” ilgi 
zamirinden önce kullanabiliriz. Bu durumda cümlemiz 
“Water, indispensable and abundant, provides 
the environment in which nearly all the body’s 
internal activities are conducted” olacaktır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 
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18. B in fact 
 Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki 

anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için kullandığımız yapılara “transitional 
words / transitors / connectors” adını veririz. Bu 
soruda “transitional words / transitors / connectors” 
bilgisi ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken 
boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin anlamları 
ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu 
soruda boşluktan önce kullanılan cümlenin anlamı 
“Doktorlar onun kaydettiği ilerlemeden memnunlar” 
ve boşluktan sonraki cümlenin anlamı “…… , 
onun tamamen iyileşmesini bekliyorlar” şeklinde 
çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi 
birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin (transitional 
words / transitors / connectors) “gerçekte” anlamına 
gelen “in fact” olduğunu görülecektir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

 Seçenekler;

 | nevertheless:
“bununla birlikte” anlamına gelen “transitor” bir 
sözcüktür. 

 | in fact:
“gerçekte” anlamına gelen “transitor” bir sözcüktür. 

 | even so:
“öyle olsa bile” anlamına gelen “transitor” bir 
sözcüktür. 

 | but:
“ancak” anlamına gelen “coordinating 
conjunction” türü bir bağlaçtır.

 | as a rule:
“kural olarak” anlamına gelen isim öbeğidir.
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19. E but also 
 Bu soruda her iki boşluktan sonra da ad öbeği 

(noun phrase) yapısının kullanılması boşlukları 
dolduracak ifadenin “correlative conjunction” yapısı 
olmasını gerektirir. “Correlative conjunction” adını 
verdiğimiz bağlaçlar, benzer özellik ve nitelikteki iki 
unsuru ilişkilendirmek üzere kullanılır ve birinciden 
sonra ne tür bir sözcük ya da yapı kullanılmışsa, 
ikinciden sonra da aynı türden sözcük ya da yapı 
kullanılmalıdır. Bu soruda cümlenin ilk kısmında yer 
alan “not” sözcüğü ikinci kısımda “but also” yapısını 
gerekli kılmaktadır. Aslında bu yapı “not only … but 
also…” yapısıdır. Ancak “not merely … but also …” 
şeklinde de yapılandırıla-bilir. Cümle kavramsal olarak 
incelendiğinde ise, cümleye “Sağlık yalnızca hastalığın 
ya da zayıflığın değil aynı zamanda tam bir fiziksel, 
zihinsel ve sosyal iyilik halinin olmayışıdır” anlamını E 
seçeneğinde geçen “but also = aynı zamanda ... da” 
verir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Seçenekler:

 | as for:
“-e gelince” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal 
olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. 
(as for + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

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

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

 | including:
“kapsayan, içeren” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. (including + Ving / Noun / Noun Phrase 
/ Noun Clause)

 | but also:
“-aynı zamanda da” anlamına gelen “correlative 
conjunction” adını verdiğimiz yapının ikinci kısmını 
oluşturur. 

 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 ….)
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20. E too / yet 
 Bu sorunun ilk bölümünde “too + adj + to + infinitive” 

kalıbı sorulmuştur (too small to be antigenic = 
antijenik olamayacak kadar küçük). İkinci kısımda 
ise “transitional words / transitors / connectors” bilgisi 
ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken boşluktan 
önceki ve sonraki cümlelerin anlamları ve bu iki 
cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu soruda 
boşluktan önce kullanılan cümlenin anlamı “Toz 
içindeki bazı ilaçlar ve moleküller antijen olamayacak 
kadar küçüktür” ve boşluktan sonraki cümlenin 
anlamı “bağışıklık sistemini harekete geçirirler” 
şeklinde çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu 
iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin 
(transitional words / transitors / connectors) “ancak” 
anlamına gelen “yet” olduğu görülecektir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

21. C after
 Soru kökünde verilen paragrafın ilk cümlesinde 

SBO’nun (ince bağırsak obstrüksüyonu) sorunun 
yaygın bir sorun olduğundan söz edilmektedir. İkinci 
cümlede yer alan boşluğa gelecek bağlaç türünden 
sözcüğe karar verebilmek için, cümlenin anlamına 
bakmak gerekir. Cümlenin bu bölümün anlamı “Çoğu 
hastada önceki bir ameliyat …… SBO gelişimi 
olur” olduğuna göre, tıp bilimi çerçevesinde cümleyi 
anlamca doğru olarak tamamlayacak seçenek C 
seçeneğindeki “after” olur. Cümlenin bütün olarak 
anlamı ise “Çoğu hastada önceki bir ameliyat 
sonrası SBO gelişimi olur” olacaktır.

22. E as
 Sorudaki cümlede boşluktan sonra gelen “a 

result of …” ifadesi, burada “bir şeyin sonucu 
olarak” anlamına gelen kalıp ifadenin kullanılmış 
olduğuna işaret etmektedir. Bu ifadenin önünde 
kullanılacak ilgeç “olarak” anlamına gelen “as” olur. 
Cümlenin anlamı ise “… , genellikle intraperitonal 
yapışmaların sonucu olarak” olacaktır.
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23. B have not had
 Bu soruda cümlenin içinde yer alan ve “patients” 

sözcüğünü niteleyen sıfat cümleciğinin yüklemi 
sorgulanmaktadır. Bu sözcüğün yer aldığı diğer bir 
sıfat cümleciği olan “… which predominate among 
patients …” yan cümlesinin fiili “present” zamanlı 
olduğuna göre, boşluğa gelecek fiilin zamanının 
da buna uygun olması gerekir. Bu durumda A 
seçeneği hemen elenebilir. Cümlenin bu kısmının 
anlamı ise “… daha önce operasyon geçirmeyen 
hastalar arasında …” olacağına göre, bu ifadede 
kullanılacak fiilin geçmişten bu yana olan zaman 
dilimini kapsayacağı açıktır. Cümleye bu anlamı 
vermek üzere de boşlukta “present perfect” zamanlı 
bir fiil kullanılması gerekir. Bu durumda doğru yanıt B 
seçeneği olur. 

24. A challenges
 İsim türünden bir sözcüğün sorgulandığı bu soruda, 

sözcüğün yer aldığı ve özneyi oluşturan öbeğin 
anlamı “bu hastalığı kontrol etmedeki …… -dan 
birisi” olduğuna göre, bu ifadeyi seçenekler içindeki 
sözcüklerden en anlamlı şekilde A seçeneğindeki 
“challenges” (zorluklar) olacaktır. 

 Diğer sözcükler ve anlamları:

 | advantage:
(benefit, asset, use) fayda, avantaj, yarar

 | design:
(model, sketch, shape) tasarım, model, biçim, şekil

 | explanation:
(definition, description) açıklama, tanım, tasvir

 | precaution:
(anticipation, prudence, foresight) önlem, tedbir
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25. E conservative
 Soruda verilen cümledeki bu boşluğa gelecek sıfatı 

bulabilmek için öncelikle nitelenen “measures” 
(önlemler) sözcüğünü uygun olarak niteleyecek 
sözcükleri seçenekler içinden ayırt etmek gerekir. 
Bu sözcüğü anlamları nedeniyle niteleyemeyecek 
olan “compulsive” (zorlayıcı), “invasive” (istila 
eden, invazif) ve “considerate” (düşünceli) 
sıfatları öncelikle elenmelidir. Cümlede anlatılmak 
istenen “hastalığın kontrolünde hangi hastaların 
operasyona ihtiyaç duyacağı ve hangisinin 
…… önlemlerle başarılı bir şekilde kontrol 
edilebileceği” olduğuna göre, C seçeneğinde 
verilen “invalid” (geçersiz, hükümsüz) sözcüğü de 
elenmiş olacaktır. Burada anlatılmak istenen “klasik 
önlemler” olduğundan, cümleyi anlamca doğru 
olarak tamamlayacak sözcük E seçeneğinde yer alan 
“conservative” (klasik, geleneksel, muhafazakar) 
sözcüğü olacaktır.

26. E precision 
 Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “… ameliyat 
sırasında kusursuzluk kesinlikle çok önemlidir” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“precision” (kusursuzluk) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt E seçeneğidir. 

 Seçenekler;

 | liability:
(the state of being legally responsible or obliged, 
an obligation to pay money to another party) 
sorumluluk, yükümlülük 

 | distinction:
(the act of distinguishing, differentiation, a 
distinguishing factor) ayrım, fark

 | apprehension:
(dread, fearful or uneasy anticipation of the future, 
the act of seizing or capturing, arrest) endişe, kaygı, 
tutuklama

 | retention:
(the act of keeping in your possession, the power of 
retaining or recalling past experience) koruma, geri 
kayma

 | precision:
(exactness) kusursuzluk, kesinlik
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27. A has been developed
 Genel zamanın “present” olduğunu cümle kökünde 

bulunan “is” çekiminden anlaşılan bu soruda ‘beyin 
ameliyatı için geliştirilmiş olan’ anlamını eylemi 
“present perfect tense” ile çekerek verebiliriz. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

28. E onto
 İlgeçler kendi başlarına anlam taşımaz ancak 

diğer sözcüklerle kullanıldıklarında diğer sözcükler 
arasındaki ilişkiyi kurarlar. Bu soruda da diğer 
sözcükler arası anlam ilişkisini kuran ilgeç bilgisi 
sorgulanmaktadır. Bu boşlukta “yüzey üzerine” 
anlamını boşluktan sonra gelen “surface” ifadesine 
“onto” ilgeci verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

29. B thus
 Bu soruda “transitional words / transitors / connectors” 

bilgisi ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken 
boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin anlamları 
ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu 
soruda boşluktan önce kullanılan cümlenin anlamı 
“Bu mikroskop beynin daha derin bölümlerinin 
görüntülerinin cerrahın üzerinde çalıştığı yüzeyin 
üstüne yansıtılmasında kullanılabilir” ve boşluktan 
sonraki cümlenin anlamı “…, ona kesme işleminin 
nereye yapılması gerektiğine dair ayrıntılı bir 
harita verir” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler 
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak 
geçiş kelimesinin (transitional words / transitors / 
connectors) “böylelikle, öyleyse, o halde” anlamına 
gelen “thus” olduğu görülecektir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

30. A where
 Bu soruda “of” ilgecinin tümleci olarak bir isim 

cümleciği kullanılmıştır. Bu isim cümleciğinin bağlacı 
olarak yer bildiren bir isim cümleciği olduğundan 
“where” kullanılır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
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31. E Soru kökünde “coordinating adjective clause” adı 
verilen kendisinden önce gelen bütün cümleyi 
niteleyen bir cümlecik verilmiştir. Bu durumda 
bu cümlecik içinde geçen “which” ilgi zamirinin 
yerini alabileceği cümle tespit edilmelidir. Soruyu 
kavramsal olarak incelemek yardımcı olacaktır. Soru 
kökünde geçen “… ki bu yüzden sağlığını korumak 
önemlidir” ifadesini “Karaciğer zehirlerin atılmasından 
hormonların dengelenmesine kadar 500’den daha 
fazla vücut işlevinde rol alır …” tamamlar. Soru 
kökünde geçen “it” adılı E seçeneğinde geçen 
“the liver” yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında ipucu oluşturmuştur. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. 

32. A Bu soru sözdizimsel olarak incelendiğinde, soru 
kökünde yan cümlesi bir koşul cümlesi olan (that 
if they have a good night’s sleep …) ancak ana 
cümlesi eksik verilmiş bir isim cümlesi ve bağlı 
olduğu bir ana cümle (many people think …) 
verildiği görülür. Bu durumda genel zamanı “have” 
fiilinden “present” olarak tespit edilen bir koşul 
cümlesinin ana cümlesini tespit etmek gerekir. 
Zaman uyumsuzluğundan D seçeneği elenir. Diğer 
seçenekler arasında seçim soru kökü ve seçenekler 
kavramsal olarak incelenerek yapılır. Soru kökünde 
geçen “Bir çok insan iyi bir gece uykusu çekebilirlerse 
….. düşünürler” cümlesini seçenekler içinden en 
anlamlı bir şekilde A seçeneğinde geçen “… alarm 
çalmadan ve dinlenmiş ve yenilenmiş olarak 
uyanacaklarını …” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “they” adılı soru 
kökünde geçen “many people” yerine kullanılmış ve 
doğru yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur.
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33. D “Although” ile başlayan bu cümle ile doğru seçenek 
arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. Yan cümlede 
beklentinin yaratılıp ana cümlede reddedildiği 
cümlelerde “concessive contrast” bağlacı olan 
“though, although, even though, … vb.” kullanılır. 
Bu nedenle bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek varabiliriz. Soru kökünde geçen 
“Bazı araştırmalar düşük karbonhidrat diyetlerinin 
etkili olduğunu tespit etmelerine rağmen …” ifadesini 
anlamca en iyi bir şekilde D seçeneğinde geçen 
“… diğerleri onların yalnızca kısa süreli yararlar 
sağladığını tespit etmiştir” tamamlamaktadır. Bu 
seçenekte geçen “they” adılı da soru kökünde geçen 
“carbohydrate diets” isminin yerine kullanılmıştır. 
Bir kez daha gönderim yapan ifadeler doğru yanıtı 
bulmamıza yardımcı oldu. Doğru yanıt D seçeneğidir.

34. E Bu soru yapısal olarak incelendiğinde; soru kökünün 
anlamlı bir cümle oluşturmak için gerekli bütün 
öğelere (özne + yüklem + nesne) sahip olduğu 
görülecektir. Bu durumda yapısal olarak bu boşluğa 
seçenekler içinden zamanı “present” olan herhangi 
bir ifade gelebileceğinden C seçeneği “past” zamanlı 
olmasından dolayı elenir. Diğer seçenekler içinde 
doğru yanıta soru kökü anlamsal olarak incelenerek 
gidilir. Anlamsal olarak incelediğimizde ise, soru 
kökünde geçen “…. belirtiler viral ve bakteriyel 
farenjitte aynıdır” ifadesini anlamlı bir şekilde E 
seçeneğinde geçen “Boğaz kuruluğunu ve ağrılı 
şişliği içeren …” ifadesi tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. 
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35. A Bu soru sözdizimsel olarak incelendiğinde soru 
kökünde ana cümlesi olan (that they are themselves 
fat …) ancak yan cümlesi eksik verilmiş bir isim 
cümlesi ve bağlı olduğu bir ana cümle (people with 
anorexia nervosa imagine …) verildiği görülür. 
Sözdizimsel olarak seçeneklerden herhangi biri bu 
cümleden sonra gelebilir. Bu durumda seçenekler 
arasında seçim soru kökü ve seçenekler kavramsal 
olarak incelenerek yapılır. Soru kökünde geçen 
isim cümleciğini “Anoreksiya nervosa hastalığı 
olan insanlar …. kendilerinin şişman olduklarını 
düşünürler” seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde A seçeneğinde geçen “... zayıflıkları tehlike 
sınırlarına yaklaştığında bile ...” ifadesi tamamlar. 
Bu seçenekte geçen “they” adılı da soru kökünde 
geçen “people with anorexia nervosa” isminin 
yerine kullanılmıştır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

36. B Bu soru kökünde “so that” ile kurulmuş olan ve 
“aynı patojenle sonraki karşılaşmalarda hızlıca 
baş edebilmek için” anlamında bir amaç cümleciği 
verilmiştir. B seçeneğinde geçen “Bağışıklık 
sayesinde vücut tepki verir ve … hafıza hücreleri 
gelişir” ifadesi en anlamlı bir şekilde tamamlar. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. 

37. A Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere 
sahiptir ve “ … glikoz, aminoasit ve diğer mineralleri 
biriktirir” anlamına gelmektedir. Bu durumda; temel 
yapılması gereken iş bu cümleyi anlam olarak en 
iyi tamamlayan cümleyi tespit etmektir. Seçenekler 
incelendiğinde A seçeneğinde geçen “Bağırsaklar 
içinde kan kılcal damarlarda dolaştıkça …” 
ifadesi soru kökünü doğru bir şekilde tamamlar. 
Soru kökünde geçen “it” zamiri bu seçenekte 
yer alan “blood” ismi yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.
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38. C Soru kökünde verilen cümlenin zamanı “simple 
present” (is) olduğundan, yüklemleri “past” olan 
zaman zarf cümleciklerinin verildiği D ve E seçenekleri 
doğru yanıt olamaz. Diğer seçenekler zaman 
açısından sorun oluşturmadığından, anlamlarına 
göre değerlendirmek gerekmektedir. Soruda 
verilen cümlenin anlamı “… , radyasyon miktarı 
potansiyel sonuçları belirlemede önemli bir 
faktördür” olacağına göre, diğer üç seçenek içinden 
cümleyi anlamca doğru şekilde tamamlayacak ifade 
C seçeneğindeki “Belli bir formdaki radyasyonun 
nitelikleri ne olursa olsun, …” olur.

39. D Soruda boş bırakılan yere gelmesi gereken sonuç 
cümlesinin nedeni verilmiştir. Verilen cümlenin 
anlamı “… çünkü pek çoğu prematüre ya da çok 
düşük kilolarda doğarlar” olduğuna göre, boşluğa 
gelecek cümlede büyük bir olasılıkla erken doğan 
bebeklerle ilgili çoğul bir isim gelmelidir. Bu şartı 
“infant” sözcüğü ile sağlayan D seçeneği anlamca 
da doğru bir şekilde cümleyi tamamlayacaktır: 
“Protein-enerji beslenme bozukluğu Üçüncü 
Dünya ülkelerindeki bebekler arasında yaygındır, 
…”

40. A Soru kökünde verilen cümlede en önemli ipucunu 
ikiz olasılık belirten “whether … or” (olup olmadığı) 
ifadesi oluşturmaktadır. Bu ifade isim cümleciklerinde 
bir bağlaç olarak kullanılır ve belli başlı fiillerden 
sonra, arkasından geldiği fiilin nesnesini oluşturur. 
Soruda verilen ifadenin anlamı “… tüm vücudun 
mu yoksa vücudun yalnızca bölümlerinin mi 
maruz olduğu …” olur. Soru kökünde verilen bu 
ifade, seçenekler içinde olasılık belirtme özelliğine 
sahip tek fiil olan “depend on” (dayanmak) fiilinden 
sonra gelebilir. Cümlenin bir bütün olarak anlamı ise 
“Hipoterminin etkileri, tüm vücudun mu yoksa 
vücudun yalnızca bazı bölümlerinin mi maruz 
kalmış olduğuna bağlıdır” olacaktır. 
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41. A Soru kökünde koşul cümleciği durumunda bir 
yan cümle verilmiştir. Bu durumda seçenekler 
içinde uygun temel cümleyi ararken zaman 
uyumuna da dikkat etmemiz gerekecektir. Fakat 
seçeneklerde verilen ifadelerin tümünde aynı 
zaman kalıbı kullanılmıştır. Bu durum da işimizi 
bir hayli zorlaştıracaktır, çünkü yapılacak tek şey 
seçenekleri anlamlarına göre sırasıyla irdelemektir. 
Seçeneklerde verilen ifadelerden soru kökündeki 
zaman zarf cümleciğini anlamca doğru bir şekilde 
tamamlayacak olan ifade, A seçeneğindeki “Aşınma 
hallerinde yarasız yenilenme çabucak oluşur” 
ifadesi olacaktır. Cümlenin bir bütün olarak anlamı 
“Enfeksiyon süreci komplike etmedikçe, aşınma 
hallerinde yarasız yenilenme çabucak oluşur” 
olur.

42. B Soruda verilen cümlede en önemli ayırt edici ipucu 
iki cümle arasında kullanılan “but” bağlacıdır. Bu gibi 
bağlaç içeren çeviri sorularında öncelikle bağlacın 
karşılığını çeviri cümlesinde aramak çoğu zaman 
işe yarar. Seçeneklere baktığımızda, bu bağlacın 
karşılığı olabilecek “ancak, fakat, ama” gibi herhangi 
bir ifadenin yer almadığı A, C, D ve E seçeneklerinin 
tümünü hemen eleyebiliriz. Bu şekilde bir çeviri 
sorusu da ancak bu kadar kısa sürede ve kolaylıkla 
yanıtlanmış olacaktır.

43. E Soruda verilen cümlenin yüklemi durumundaki “may 
follow” ifadesinin Türkçe karşılığı “takip edebilir 
/ izleyebilir” olacağından, bu bilgiyle B, C ve D 
seçenekleri elenebilir. Sorudaki cümlede geçen “as 
with” ilgeç öbeğinin karşılığı ise “-de olduğu gibi” 
olacağından, kalan A ve E seçenekleri arasında 
doğru yanıtın E olduğu açıkça görülür. 

44. B Çeviri sorularında cümle başında yer alan yer ya da 
zaman belirteçleri, doğru yanıtı bulmada çoğu zaman 
önemli rol oynar. Bu sorudaki cümlenin hemen 
başında yer alan “in cases of drowning” ifadesinin 
karşılığı “boğulma vakalarında” olacağından, 
bu bilgiyle birlikte C, D ve E seçeneklerini derhal 
eleyebiliriz. İkinci olarak, cümlenin yüklem öbeği 
olan “it is not right” (= doğru değildir) ifadesinden, 
sorunun doğru yanıtının B olacağını açıkça görebiliriz.
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45. A Soruda temel cümlenin yüklem öbeğini oluşturan “is 
a very frightening disease” ifadesinin karşılığı “çok 
korku verici bir hastalıktır” olacaktır. B seçeneğinde 
buna benzer herhangi bir ifade yer almamaktadır. 
C seçeneğinde “çok” sözcüğü eksik kaldığından 
doğru değildir. Soru kökündeki cümlede bağlaç 
olarak kullanılan “because” sözcüğü diğer önemli bir 
ipucudur ve bu sözcüğün “çünkü” şeklinde karşılığı 
elediğimiz seçeneklerden sonra geriye kalan üç 
seçenek içinde yalnızca A seçeneğinde kullanılmıştır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

46. C Soruda verilen ve “but” bağlacı ile birleştirilen 
iki cümleden birincisinin yüklemi olan “have” 
sözcüğünün karşılığı “sahiptir” ve ikincisinin yüklem 
öbeği olan “is four times larger” ifadesinin karşılığı 
ise “dört kat daha büyüktür” olacaktır. Seçenekler 
içinde bu karşılıklar doğru olarak yalnızca C 
seçeneğinde verilmiştir ve bu nedenle doğru yanıt C 
seçeneği olacaktır. Diğer seçenekler ve yüklemleri:

 | A) açıktır:
is clear / is apparent

 | B) olsa da / sahiptir:
even if … is / have 

 | D) insan beynidir / bilinmektedir:
is the human brain / is known 

 | E) dört katıdır / insanınkidir:
is four times larger / is that of man’s
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47. B Soruda verilen cümlenin yüklemi “possessess” 
olduğuna göre, bu sözcüğün Türkçe karşılığı 
“sahiptir” olacaktır. Bu karşılığa B ve C seçeneklerinde 
rastlıyoruz. Bu durumda İngilizce cümlenin hemen 
başında yer alan ve karşılaştırma belirten “compared 
with the ape skeleton” ifadesinin karşılığına 
bakacak olursak, bu ifadenin karşılığının “maymun 
iskeletiyle karşılaştırıldığında” olması gerektiğini 
görürüz. İki seçenek arasında bu karşılık ise yalnızca 
B seçeneğinde doğru bir şekilde verildiğinden, doğru 
yanıt B seçeneği olacaktır. Yüklemlerine göre diğer 
seçenekler:

 | A) vardır:
there is 

 | C) sahiptir:
possessess (yüklem doğru ama diğer bölümler 
hatalı çevrilmiştir) 

 | D) ilgilidir:
is related 

 | E) görülür ki:
is seen that …

48. E Soru kökündeki cümlede geçen “gerekse de” 
ifadesinden, cümlede bağlaç olarak “although 
/ even though / even if” ifadelerinden birisini 
aramamızı gerekli kılmaktadır. Cümlenin yüklemi 
olan “denenmektedir” ifadesinin İngilizce çeviri 
cümlesindeki karşılığı “are being tested / are being 
experimented” ifadelerinden birisi olmalıdır. Diğer 
bir yüklem olan “gelişme sürecindedir” ifadesinin 
doğru çevirisi ise “are undergoing development” 
olmalıdır. Bu üç şartı sağlayan tek seçenek olan E 
seçeneği doğru yanıt olacaktır. 

 Diğer seçeneklerdeki bağlaçlar ve yüklemler:

A) though / have been developed / are being tested 

B) are being developed / tested / but / must … be 
overcome

C) once / have been overcome / can be developed 
/ tested 

D) have been developed / are being tested / if / 
remain 

E) although / must … be overcome / are undergoing 
/ are being tested 
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49. A Sorudaki cümlede yüklem durumunda “kaynağıdır” 
şeklinde bir isim fiil verilmiştir. Bu ifadenin karşılığı 
“is a source” olacaktır. İki cümle arasında ise “fakat” 
bağlacı kullanılmıştır. Bu bağlacın karşılığı ise 
“but” olur. İkinci cümlede ise yüklem pozisyonunda 
“doğru değildir” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade ise 
İngilizce’de “is not true” olarak ifade edilecektir. Bu 
koşulları sağlayan tek seçenek A seçeneğidir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

 Diğer seçeneklerde bağlaç ve yüklemler:

A) is an … source / but / is not true 

B) though / provides / is not what happens 

C) are an … source / but / is not the case (durum 
böyle değildir)

D) only when / are eaten / can … regard / but not 

E) comes from / but / is significant

50. B Soruda verilen Türkçe cümlenin yüklemi olan 
“bağlıdır” sözcüğünün İngilizce karşılığı “is 
dependent on / depends on” alternatiflerinden 
birisi olacaktır. Seçenekler içinde bu şartı sağlayan 
tek seçenek “is dependent on” ile B seçeneğidir. 
Soruyu yanıtlamada görüldüğü gibi yalnızca temel 
cümlenin yüklemini sorgulamak yeterli olmuştur. Bu 
nedenle, çeviri sorularında işe yüklemden başlamak 
her zaman en akıllı çözüm yolu olacaktır. Şimdi de 
yüklemlerine göre diğer seçenekleri değerlendirelim:

A) require 

C) must be working 

D) can function 

E) must be functioning 
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51. D Soruda yine “fakat” bağlacıyla birleştirilmiş iki 
bağımsız cümle vardır. Bunlardan birincisinin 
yüklemi olan “ilişkilendiriliyor” ifadesinin İngilizce 
karşılığı “are correlated” ve ikinci cümlenin yüklemi 
olan “biliyoruz” ifadesinin karşılığı ise “know” olur. 
İki cümle arasında da “but” bağlacını aramalıyız. 
Bu bilgileri seçeneklere göre sorguladığımızda, D 
seçeneğinin doğru yanıt olduğunu açıkça görebiliriz. 
Karşılaştırmalı olarak diğer seçeneklerin özellikleri:

A) though / know / increase / know 

B) increase / but / know 

C) contribute / but / is known 

D) are correlated / but / know 

E) mean / but / don’t know 

52. A Sorudaki cümlede “ve” bağlacı ile bir araya getirilmiş 
olan iki bağımsız cümle vardır. Bunlardan ilkinin 
yüklem öbeği durumundaki “belirtilerinden biridir” 
ifadesinin karşılığı “is one of the symptoms / signs” 
olacaktır. İkinci cümlenin yüklemi olan “olanaklı 
kılar” ifadesinin çevirisi ise “makes … possible / 
facilitates” ifadelerinden birisi olur. Bu saydığımız 
özellikler sadece A seçeneğinde doğru bir şekilde 
verildiğinden, A seçeneği doğru yanıt olacaktır. 

 Diğer seçenekler ve önemli özellikleri:

 | B) is the result of / and / makes … easy:
sonucudur / ve / kolaylaştırır 

 | C) is night blindness / and / calls attention:
gece körlüğüdür / ve / dikkat çeker

 | D) is likely to be / and / can lead:
olması muhtemeldir / ve / neden olabilir

 | E) is … possible / if / there is:
mümkündür / eğer / varsa
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53. B Soru kökünde verilen cümlenin yan cümlesi “tek 
bir sperm yumurtaya girer girmez …” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca B seçeneğinde “as soon as 
one sperm enters the egg …” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Soru kökünde yer alan en önemli ipucu 
“…-er …-emez” yapısıdır. Bu yapı İngilizce’de “as 
soon as” ile ifade edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

 | tek bir sperm yumurtaya girer girmez:
as soon as one sperm enters the egg

 | ikinci bir spermin girmesini engelleyen:
that prevent a second sperm from entering 

 | iki tepki oluşur:
two reactions occur

54. E Soruda verilen paragrafın ilk cümlesinde, sağlık 
ürünleri satan mağazaların ve popüler dergilerin 
makalelerinin çeşitli vitamin takviyesi ürünlerin 
reklamını yaptıkları; insanların da farklı nedenlerle 
bunları satın aldıkları belirtiliyor. Boş bırakılan 
bölümden sonra gelen son cümlede ise “Diyet 
yapanlar bu ürünleri kilo verirken vücutlarının 
protein dengesini muhafaza etmek için 
alıyorlar” deniliyor. Son cümlede ise “Kadınlar 
tırnaklarını güçlendirmek amacıyla kullanırlar” 
deniliyor. Son iki cümleye baktığımızda, farklı 
kesimlerden insanların hangi amaçlarla bu ürünleri 
alıp tükettiklerinin vurgulandığını görüyoruz. İlk 
cümlede de bu paralelde farklı kişilerin bu ürünleri 
farklı amaçlarla kullandıklarından söz edilmişti. Bu 
durumda boşluğa gelecek cümlede de büyük bir 
olasılıkla başka bir gruptan söz edilmiş olabilir. Buna 
uygun düşecek ifade E seçeneğindeki “Sporcular 
bu ürünleri kas yapmak için kullanırlar” ifadesi 
olur. 
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55. D İlk cümlede, düşmenin en olumsuz sonucunun 
kırılan kemiğin değil kırılan cesaretin (spirit) olduğu 
belirtiliyor. İkinci cümlede bu noktadan hareketle, pek 
çok yaşlı kimsenin düştüğü, ama bir defa düşmüş 
olan bazı yaşlıların düşme korkusuyla saplantılı hale 
geldikleri ve yürüme kabiliyetlerini ve dengelerini bu 
nedenle yitirdikleri anlatılıyor. Bu iki cümleden de 
anlaşıldığı gibi, paragraf düşmenin ve özellikle de 
düşme korkusunun yaşlılar üzerinde yarattığı olumsuz 
etkiye odaklanıyor. Bu durumda son cümlede ortaya 
çıkan bu olumsuz durumun yaratacağı bir sonuçtan 
söz edilmesi yerinde olacaktır. Bu duruma uygun ifade 
D seçeneğindeki “Bu nedenle, kendilerini çabucak 
koltuk değneklerine ve tekerlekli sandalyeye 
bağımlı hale getirirler” ifadesi olacaktır. 

56. D İlk cümlede, normal yaşlanmanın beraberinde gelen 
ölçülemeyen hafıza ve konsantrasyon kaybının 
hala gizemini koruduğundan söz edilmiştir. Boş 
bırakılan yerden sonra gelen cümlede, “Bu biliniyor 
ve hastalığı açıklıyor” deniliyor. Son cümlede 
ise, “Fakat sağlıklı insanlarda yaşlandıklarında 
nöronların öldüğüne dair çok az delil vardır” 
denilmiştir. İkinci cümlenin başında yer alan “this” ile, 
boşluğa gelecek cümlede sözü edilen bir şeye atıfta 
bulunulmaktadır. İkinci cümlede “this” ile söz edilen 
şeyin bilindiği ve de hastalığı açıkladığı belirtildiğine 
göre, paragrafı konu akışı içerisinde tamamlayacak 
cümle D seçeneğindeki “Alzheimer hastalığında 
ve diğer bazı yaşlılık bağlantılı rahatsızlıklarda 
nöronlar ölürler” ifadesi olur. Son cümlede de 
bu cümledeki bilgiye paralel olarak nöronların 
ölmesinden söz edilmiştir; ancak önceki cümlenin 
aksine, son cümlede, sağlıklı yaşlılarda nöronların 
öldüklerine dair çok az delil olduğu vurgulanmıştır. 
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57. A Giriş cümlesinde, anestezide kullanılan ilk gazlardan 
yalnızca siklopropanın kalıcı bir yer edinmiş 
olduğundan söz edilmektedir. İkinci cümle bu gazın 
özelliklerini açıklayan bir cümle durumundadır ve 
“Bu gaz potansiyel bir narkotiktir ve yüksek 
miktarda oksijenle birlikte verilebilir” anlamına 
gelmektedir. Boşluktan sonra gelen cümlede ise 
“Sonuç olarak, göğüs cerrahisi için çok kullanılır 
duruma gelmiştir” ifadesi gelmektedir. Bu cümlede 
geçen “as a result” ifadesi, bu cümledeki konunun, 
boşluğa gelecek cümledeki konunun bir sonucu 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca yine bu cümlede 
geçen “it” zamiri, önceki cümlede sözü edilen ve 
sonraki cümlede çok kullanılır hale geldiğinden söz 
edilen isim türünden bir şeye atıfta bulunmaktadır. 
Bütün bu bilgiler doğrultusunda paragrafı anlamca 
konu bütünlüğü içinde tamamlayacak seçenek 
A olacaktır: “Solunum yolları için tahriş edici 
değildir ve solunumu zayıflatır.” Bu ifadede sözü 
edilen nedenlerden dolayı, bu gazın anestetik olarak 
sıkça kullanılır hale geldiği son cümlede belirtilmiştir. 
Böylece anlamsal bir bağ da oluşturulmuştur. 

58. B  Giriş cümlesinde, şeker alkolü kullanımının asıl 
yararının, dişlerde sorunlar oluşturmaması olduğu 
belirtiliyor. Boşluktan sonra gelen cümlede ise, 
boşlukta sözü edilen nedenden dolayı (therefore), 
şeker alkollerinin sakız ve ağız spreyi gibi insanların 
bir süreliğine ağızlarında bulundurdukları ürünlerde 
değerli bir madde olduğu ifade ediliyor. Öyleyse 
boşluğa gelecek cümle, son cümle için neden 
oluşturacak bir ifadeyi kapsamalıdır. Bu özelliğe 
sahip cümle B seçeneğindeki “Ağızdaki bakteriler, 
şeker alkolleriyle şekerle olduğu kadar çabuk 
metabolize olmazlar” olacaktır. Şeker alkollerinin 
cümlede sözü edilen bu özelliği, bu maddenin 
son cümlede bahsedilen sakız ve ağız spreyi gibi 
ürünlerde değerli bir madde olmasının nedenini teşkil 
etmektedir. 
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59. B Paragrafın giriş cümlesinde milyarlarca yararlı 
bakterinin iç organlarımızda yaşadığından ve her 
türden mikroba karşı bir ilaç olan antibiyotiklerin, 
yararlı bakterilerin de ölümüne neden olacağından 
bahsedilmektedir. Boş bırakılan bölümden sonra 
gelen son cümlede yer alan “but others” (fakat 
diğerleri) ifadesinden hareketle, önceki cümlede 
söz konusu şeyin adından açık olarak söz edilmiş 
olmalıdır. Son cümlenin anlamı ise “Fakat diğerleri 
ciddi enfeksiyon kapabilirler, çünkü yararlı 
bakterileri öldürmek tehlikeli mikropların yer 
edinmesine izin verir” olduğuna göre, ilk cümle ile 
bu cümle arasında en iyi anlam bağını oluşturacak 
olan B seçeneği doğru yanıt olacaktır: “Çoğu 
kimsede, bu ishal nöbetinden öte bir duruma 
neden olmaz.” Bu cümlede yer alan “most people” 
ifadesi ile son cümledeki “others” arasında bir anlam 
bağı oluşturulmuştur. 

60. D İlk cümlede, bir çocuğun lösemiye benzer bir 
hastalığa yakalanmasından sonra, Fransız 
otoritelerinin gen terapisi denemelerini askıya 
almış olduğundan söz edilmektedir. İkinci cümle 
başında yer alan “the trials” ile ilk cümlede geçen 
“trials” sözcükleri anlamsal bağ oluşturmuştur. İkinci 
cümlede, çocuğun hastalığına yönelik derinlemesine 
bir araştırma yürütülene kadar, denemelerin devam 
etmeyeceği belirtilmiştir. Böylece ilk cümleyle de 
anlamsal bütünlük korunmuştur. Üçüncü cümlede, 
aynı hastanede sekiz diğer çocuğun daha gen 
terapisi görmekte olduğu ifade edilmiştir. Dördüncü 
cümlede buraya kadar anlatılanlardan farklı ve 
çok daha genel olmak üzere “Gen terapisi henüz 
daha başlangıç aşamasındadır, bu yüzden de bu 
türden olumsuzluklar beklenmelidir” denilerek, 
gen terapisi ile ilgili sürece değinilmiştir. Son cümlede 
yer alan “none of these children” (bu çocukların 
hiçbirisi) ifadesi ile, üçüncü cümlede bahsedilen 
“eight other children” ifadesine atıfta bulunulmuştur. 
Bu durumda arada kalan dördüncü cümlede bir 
anlam kopukluğu oluşmuştur. Öyleyse doğru yanıt D 
olacaktır.
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61. D İlk cümlede, SAD rahatsızlığından muzdarip kişilerin 
kış aylarında çok gergin bir hal aldıklarından 
söz edilmektedir. İkinci cümlede, bu kişilerin 
depresyonlarının, maruz kaldıkları gün ışığı 
yetersizliğinden kaynaklanıyor gibi göründüğü 
belirtiliyor. Bu cümle başında yer alan “their 
depression” ifadesi ile ilk cümledeki “people who 
suffer from SAD” ifadesine atıfta bulunulmuştur. 
Üçüncü cümlede, doktorların azalan gün ışığının, 
melatonin ve serotonin üretimini etkilediğini öne 
sürdüklerinden söz edilmiştir. Dördüncü cümlede 
ise, bu noktaya kadar genel olarak sözü edilen SAD 
rahatsızlığı ve bu hastalığın nedenlerinden çok farklı 
olacak bir şekilde “Aslında, İskandinav ülkeleri çok 
yüksek intihar oranlarına sahiptir” denilerek konu 
akışının dışına çıkılmıştır. Bu cümlede hastalığın 
nedenlerinden çok, olası sonuçlarından birisine 
değinilmiştir. Ama son cümle yine hastalığın nedenleri 
üzerine yoğunlaşmış olduğundan, dördüncü cümle 
konu akışını bozmuştur. Öyleyse doğru yanıt D 
seçeneği olacaktır. 

62. C Paragraf, genel olarak günümüzde bulaşıcı 
hastalığa kapılan birçok hastanın evde tedavi 
edilebileceği ile ilgilidir. C seçeneğinde geçen “Bir 
hastada ateş olması kişide enfeksiyon olduğunu 
göstermez” ifadesi paragrafta temel konu olan 
bulaşıcı hastalıklardan bir hastadaki ateş konusuna 
geçtiği için paragrafın metinsel birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

63. C Paragraf, genel olarak deri hastalıklarının çevresel, 
psikolojik ve duygusal olabileceği ile ilgilidir. C 
seçeneğinde geçen “Egzama bu güne kadar en 
yaygın olan deri hastalığıdır” ifadesi çok özel bir 
detaydan bahsettiği için paragrafın metinsel birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.
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64. D Paragraf, genel olarak kahvenin dişler için zararlı 
olduğu düşüncesinin yanlış olduğu ile ilgilidir. D 
seçeneğinde geçen cümle fasulyenin pişirme 
yöntemleriyle ilgili olduğundan paragrafın metinsel 
birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

65. B Paragraf okuma bozukluğu olarak bilinen “disleksi” 
adlı rahatsızlığın tanımıyla başlıyor ve bu 
rahatsızlığın iyi bir okul eğitimine ve hatta normalin 
üstü zeka düzeyine sahip olmaya rağmen kalıcı 
olduğu belirtiliyor. İkinci cümlede daha ciddi düzeyde 
disleksik durumdaki Çinlilerin anlama ve yazı 
karakterlerini yazmada sorunla karşılaştığından söz 
ediliyor. Üçüncü cümleye geldiğimizde, hastalığın 
gerçek yüzünün doktorları, öğretmenleri, anne 
ve babaları ve hatta hastaların kendilerini bile 
şaşırtmakta olduğundan bahsedildiğini görüyoruz. 
Bu üç cümleye baktığımızda, Çinlilerden bahseden 
ikinci cümlenin konunun dışında kaldığını açıkça 
görebiliriz. Çünkü ilk cümleden sonra, üçüncü 
cümlede ilk cümleye paralel olarak hastalığın 
özelliklerinden bahsedilmiştir. Ama ikinci cümlede 
konu başka bir yöne çekilerek bu rahatsızlığa sahip 
Çinlilerin karşılaştıkları sorunlara değinilmiştir. O 
halde doğru yanıt B seçeneği olacaktır.
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1. Paragrafta geçen önemli sözcükler (66.-68. sorular)

 | refrigerated:
soğutulmuş, dondurulmuş

 | chamber:
oda, bölme

 | trachea:
soluk borusu, trake

 | entirely:
tamamen, tamamıyla

 | clip:
kesmek, kesip çıkarmak

 | tightly:
sıkıca

 | correlate:
karşılıklı ilişki kurmak

 | moisturize:
nemlendirmek

 | inspired air:
solunan hava

 | inflammation:
iltihap, yanma

 | fitler:
filtre, filtreden geçirmek, süzmek

 | allergen:
alerji yapan madde

 | pollutant:
kirletici madde

66. D Soruda, parçada anlatılan deneyin sonuçları ile ilgili 
bir bilgi sorgulanmaktadır. Yapılan çalışmalarının 
sonuçlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı “these 
studies demonstrate that nasal breathing has an 
important protective effect on the lower airways” 
cümlesinden, burundan solunumun aşağı solunum 
yollarını korumada etkin olduğunu öğreniyoruz. Bu 
bilgiye göre D seçeneği doğru yanıt olacaktır: “… 
burundan solunum trakeyi güvence altına alır.”
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67. E Sorudaki “the experiment showed that” ifadesiyle, 
parçada anlatılan deney ile ilgili bir sonuç 
sorgulanmaktadır. Parçada yer alan “The patients’ 
lung capacity dropped significantly on the mouth-
breathing day of the experiment; this correlated 
highly with a significant cooling of the trachea” 
cümlesinde, ağızdan solunum yapan hastaların 
akciğer kapasitelerinin büyük ölçüde düştüğü ifade 
edilmekte ve bunun beraberinde trakede kayda değer 
bir soğuma oluştuğu belirtilmektedir. Bu bilgiden, 
ağızdan solunumun akciğerler üzerinde olumsuz 
etki yaptığı sonucuna varabiliriz. Bu çıkarıma göre E 
seçeneği doğru yanıt olacaktır.

68. A Bu soruda da seçenekleri yalnızca tıbbi bakımdan 
mantık çerçevesinde değerlendirmek, doğru yanıtı 
bulmamızda çok etkili bir rol oynayacaktır. Seçenekleri 
bu açıdan değerlendirdiğimizde, A seçeneğindeki 
ifadenin tıbben doğru ve geçerli bir bilgi olduğu açıkça 
görülür. Soruda burundan solunumun yararlarından 
birisinin ne olduğu sorulmaktadır. Parçada geçen “… 
a nose that is clear and free of inflammation is 
better able to filter and remove airborne allergens 
and pollutants …” ifadesinde altı çizili olarak verilen 
bölümden, burundan solunumun havadaki alerjenleri 
ve pis unsurları süzebildiğini öğreniyoruz. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt A seçeneği olacaktır: “… solunan 
havadaki partiküllerin akciğerlere gitmesi büyük 
ölçüde engellenir.”
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2. Paragrafta geçen önemli sözcükler (69.-71. sorular)

 | elderly:
ihtiyar kimse

 | nutrition:
beslenme

 | low-cost:
düşük maliyetli

 | nutritious:
besleyici

 | interaction:
etkileşim

 | communal:
toplumsal, umumi

 | administrator:
idareci

 | eligible:
uygun, elverişli

 | volunteer:
gönüllü

 | deliver:
dağıtmak, sevketmek

 | needy:
muhtaç

 | homebound:
eve bağımlı

 | permanently:
sürekli olarak

 | priority:
öncelik

 | temporaraily:
geçici olarak

 | ensure:
temin etmek, sağlamak

 | exceed:
sınırı aşmak

 | wheels:
tekerlekli sandalye

 | persuade:
ikna etmek

 | miss out:
kaçırmak

 | spouse:
eş, karı-koca

 | regardless of:
dikkate almaksızın

 | estimated:
tahmini
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69. E Parçanın ilk sorusunda, yaşlıların her gün için 
en azından bir besleyici öğün almalarının temin 
edilmesiyle, Yaşlılar Beslenme Programının nasıl bir 
beklenti içinde olduğu sorulmaktadır. Parçada geçen 
“The federal Elderly Nutrition Program is intended 
to improve older people’s nutrition status and 
enable them to avoid medical problems, live at 
home, and stay out of institutions” cümlesinden, 
sözü geçen programın amacının yaşlıların 
beslenmelerine özen göstererek, onların sağlık 
sorunlarıyla karşılaşmadan evlerinde rahat bir şekilde 
yaşamalarını sağlamak olduğunu anlıyoruz. Bu bilgi 
doğrultusunda doğru yanıt E seçeneği olacaktır: “… 
bu insanların daha sağlıklı yaşam sürmelerine 
yardım etmektir.”

70. A Soruda Yaşlılar Beslenme Programının ilave 
avantajlarından birisinin ne olduğu sorulmaktadır. 
Parçada geçen “Volunteers may also deliver meals 
to those who are homebound either permanently 
or temporarily; these efforts are known as Meals 
on Wheels” cümlesinden, gönüllü kimselerin bu 
gibi yerlere gelemeyen kısa ya da uzun süreli eve 
ya da tekerlekli sandalyeye mahkum kimselere 
evinde hizmet götürebileceklerini öğreniyoruz. Bu 
da programın diğer bir avantajıdır. Bu bilgiye göre 
A seçeneği doğru yanıt olur: “… bir çok kimsenin 
normalde mümkün olmayacak bir şekilde 
yaşamlarını daha uzun süreliğine evlerinde 
sürdürebilmelerine imkan verir.”

71. B Bu soruda 60 yaşın üzerinde herkesin bu programın 
sunduğu nimetlerden yararlanma hakkına sahip 
olduğu belirtiliyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
bir şekilde tamamlayacak ifadeyi seçenekler içinden 
bulmamız isteniyor. Bu konuyla ilgili olarak parçada 
geçen “… should demand exceed supply, priority 
is given to those who are economically and 
socially needy” ifadesinden, talebin arzı aşması 
durumunda önceliğin ekonomik ve sosyal bakımdan 
muhtaç durumda olanlara verileceğini öğreniyoruz. 
Bu bilgiye göre doğru yanıt B seçeneği olacaktır: 
“ama kaynaklar sınırlı olduğunda, gerçekten 
ihtiyacı olanlara öncelik veriliyor.”
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3. Paragrafta geçen önemli sözcükler (72.-74. sorular)

 | convenience:
uygunluk, elverişlilik

 | outpatient:
ayakta tedavi edilen hasta

 | ease:
kolaylaştırmak

 | recruitment:
işe alma

 | whilst:
(=while) –iken

 | peripheral:
periferik, çevresel

 | in-patient:
yatan hasta

 | practicable:
yapılabilir, kullanışlı

 | extensively:
geniş ölçüde

 | provision:
koşul, şart; erzak

 | expansion:
genişleme, büyüme

 | forecast:
tahmin etmek, öngörmek

 | invariably:
değişmez bir şekilde

 | call for:
gerektirmek

 | ward:
koğuş, oda

 | investigatory:
araştırmayla ilgili

 | readily:
seve seve, gönüllü

 | extend:
genişletmek, büyütmek
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72. E Soruda, yazara göre ideal bir hastanenin ne şekilde 
olması gerektiği “… the writer of the passage 
believes that, ideally, a hospital should …” ifadesi 
ile sorgulanmaktadır. Parçada bu konuda aydınlatıcı 
bilginin yer aldığı “The site of a hospital needs 
careful consideration. More and more people 
now agree that a hospital should, wherever 
possible, be part of the community it serves” 
cümlelerinden, hastane konumunun seçiminin çok 
büyük önem taşıdığını ve günümüzde çoğu insanın 
hastanenin hizmet sunduğu çevreyle iç içe olması 
gerektiğinde hemfikir olduğunu öğreniyoruz. Bu da 
demek oluyor ki, hastaneler ondan yararlanacak 
kişilere olabildiğince yakın bir mesafede olmalıdır. 
Bu çıkarım doğrultusunda E seçeneğinin doğru yanıt 
olduğu görülecektir.

73. B Soruda, bir kente hastane yapma konusunda söz 
konusu olan sorunlardan birisi sorgulanmaktadır. 
Parçada geçen “It is not, however, always 
practicable to build extensively in a town or city, 
and it is difficult to make provision for expansion” 
cümlesinden, bir kente teşekküllü bir hastane 
yapımının her zaman kolay olmadığını ve genişletme 
için elverişli koşulların var olmadığını öğreniyoruz. 
Parçanın devamında yer alan “… it is difficult to 
forecast changes that lie ahead” ifadesinden 
ise, hastanede gelecekte değişimler yapmanın zor 
olacağını anlıyoruz. Bu bilgilere göre B seçeneğinin 
doğru olacağı sonucuna varabiliriz. Bu cümlede 
geçen “ahead” sözcüğü ile B seçeneğinde geçen “at 
a later date” aynı anlama geldiklerinden, anlamsal 
bir bağıntı oluşturmaktadırlar. 
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74. D Bu soruda, tıp mesleğinin bir hastane binasında 
aradığı esnekliklerle ilgili parçada geçen bilgi 
sorgulanmaktadır. Soru kökünde doğru yanıtı 
parçada bulmamıza yardımcı olacak anahtar sözcük 
“flexibility” olabilir. Bu konuyla ilgili olarak parçada 
geçen “Doctors invariably call for flexibility in 
planning, which is really only practicable if 
hospital construction is on ground-floor level 
…” cümlelerinden, doktorların hastane planlarında 
değişmez bir şekilde esneklik istediklerini, ama 
bunun hastane inşaatlarında yalnızca tek katlı 
yapılarda mümkün olabileceğini öğreniyoruz. Bu 
durumda doğru yanıt D seçeneği olacaktır. Doğru 
yanıt olan D seçeneğindeki “feasible” sözcüğü ile 
parçada doğru yanıtın yer aldığı cümlede geçen 
“practicable” sözcükleri eş anlamlıdır ve anlamsal 
bir köprü oluşturmaktadır.

4. Paragrafta geçen önemli sözcükler (75.-77. sorular)

 | maxim:
vecize, düstur

 | etiology:
sebepler bilgisi

 | familial:
ailesel 

 | substantial:
köklü, derin

 | adopt:
benimsemek, kabul etmek

 | lean:
zayıf, ince

 | adoptee:
benimseyen, kabul eden

 | efficiency:
yeterlik, etkinlik

 | inert:
hareketsiz

 | contribute:
katkı yapmak

 | deposit:
döküntü, tortu

 | invoke:
başvurmak

 | attribute to:
atfetmek

 | basal:
esasa ait

 | artifact:
suni şey
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75. C Soru kökünde yer alan “the main idea” ifadesi ile, 
bu parçanın ana fikri sorulmuştur. Herhangi bir parça 
ya da paragrafın ana fikri, genellikle o parça ya da 
paragrafın ilk 1-2 cümlesinde verilir. Bu durumda 
paragrafın ilk cümlesine bir göz atalım: “For years, 
it has been assumed that obesity is the result of 
‘too much food and too little exercise.’ While this 
maxim is largely correct, the etiology of obesity 
can be much more complex.” Bu iki cümleden 
birincisinde, obezitenin yıllar boyunca çok yemek 
yemek ve az egzersiz yapmanın bir sonucu olarak 
düşünüldüğünden bahsedilmektedir. İkinci cümlede 
ise, bu vecize genel olarak doğru olmasına karşın, 
obezitenin nedenlerinin çok karmaşık olabileceği 
vurgulanmaktadır. Bu bilgilere göre C seçeneğinin 
doğru yanıt olacağı açıkça görülür: “… obezitenin 
arkasında yatan faktörlerin çok karmaşık ve hatta 
çelişkili olduğunu ortaya koymaktır.”

76. D Bu soruda, obezitenin güçlü bir genetik temele 
dayandığı teorisiyle ilgili parçada geçen bilgi 
sorgulanmaktadır. Parçada geçen “Studies of twins 
separated at birth and living apart provide strong 
evidence for a substantial genetic influence” 
cümlesinden, doğumdan sonra ayrılan ve ayrı 
büyütülen ikizler üzerinde yapılan araştırmaların 
derin genetik etki konusunda güçlü deliller sunduğunu 
anlıyoruz. Bu bilgiye göre D seçeneği doğru yanıt 
olacaktır: “Obezitenin güçlü bir genetik temele 
dayandığı, ayrı büyütülmüş olan ikizler üzerindeki 
bazı çalışmalar tarafından desteklenmektedir.”

77. B Soruda, obezitenin düşük BMR’den dolayı olduğu 
teorisi ile ilgili olarak parçanın işaret ettiği husus 
sorgulanmaktadır. Soru kökünde yer alan en önemli 
anahtar ifade, parçada bulması son derece kolay 
olacak olan “BMR” olacaktır. Parçada geçen “…this 
fact is due to an artifact of BMR measurement; 
a larger proportion of the total fat mass of an 
obese person is inert, low-metabolizing fat, a fact 
that makes BMR calculations lower” ifadesinde 
özellikle altı çizili olarak gösterilen bölümden, BMR 
hesaplamalarının düşük doğruluk derecesine sahip 
olabileceğini öğreniyoruz. Bu durumda doğru yanıt B 
seçeneği olacaktır.
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5. Paragrafta geçen önemli sözcükler (78.-80. sorular)

 | detection:
keşif, bulma

 | deafness:
sağırlık

 | screening:
izleme, takip

 | sift out:
elemek

 | impair:
sakatlamak

 | administer:
uygulamak

 | extent:
derece, miktar

 | evolve:
değişmek

 | guidance:
rehberlik

78. A İzleme testleri ile ilgili parçada geçen bilginin 
sorgulandığı bu soruda “screening tests” ifadesi 
anahtar ifade olarak kullanılabilir. Parçada bu ifadenin 
geçtiği “Screening tests sift out children with 
impaired hearing from those with normal hearing 
and can be successfully administered at any 
time after the age of seven months” cümlesinden, 
izleme testlerinin çocuk yedi aylık olduktan sonra 
çok iyi bir şekilde uygulanabildiğini öğreniyoruz. Bu 
cümleden, izleme testlerinin en iyi bir şekilde çocuk 
bir yaşına girmeden önce uygulanabildiği sonucunu 
çıkarabiliriz. Bu çıkarıma göre A seçeneği doğru yanıt 
olur. 
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79. E Bu soruda izleme testleri ile tanı testleri ile ilgili ortak 
bir bilgi sorgulanmaktadır. Soru kökünde yer alan 
anahtar ifade “diagnostic tests” ile “screening 
tests” ifadeleri olabilir. Parçada bu ifadelerin birlikte 
geçtiği “Both screening and diagnostic tests must 
be appropriate to the developmental level of the 
children …” cümlesinden, her iki testin de çocuğun 
gelişme seviyesine uygun olmasını gerektiğini 
öğreniyoruz. Bu bilgi de doğru yanıtın E olması 
gerektiğini açıkça göstermektedir. 

80. D Sorudaki ifadede “bir çocuğun sağır olduğu 
sabit olduktan sonra …” denilmektedir ve bizden 
bu ifadeyi parçaya göre tamamlayacak cümleyi 
seçenekler içinden bulmamız istenmektedir. Parçada 
“sağırlığın teşhisi” ile ilgili olarak geçen “When 
deafness has been diagnosed, parents are 
advised to seek guidance about the management 
and early training of their children at the 
audiology clinics …” cümlesinden, sağırlık tanısı 
konulunca, anne babaların ilgili kliniklere başvurarak 
çocuklarının eğitimi ile ilgili rehberlik danışmanlığı 
için tavsiye arayışına girmelerinin gerektiğini 
öğreniyoruz. Bu durumda doğru yanıt D seçeneği 
olur: “… anne babaların, çocuklarına yardımcı 
olmak üzere, yardım ve tavsiye için odyoloji 
kliniklerine gitmeleri teşvik ediliyor.”


