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1. Şu anda Omicron ile ilişkili belirtilerin diğer 
varyantlardan farklı olduğunu gösteren hiçbir bilgi 
yoktur.
A) contributions: katkı

B) traits: özellik

C) symptoms: belirti, iz, gösterge

D) facilities: tesis, imkan

E) prohibitions: yasak

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

2. Herhangi bir hastalığın doğru teşhisi, semptomların 
başarıyla hafifletilmesinde ve hastanın 
iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
A) detrimental: zararlı

B) severe: şiddetli

C) vivid: canlı

D) profitable: karlı

E) pivotal: önemli

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

3. Bir radyolog maaşının şaşırtıcı biçimde yüksek 
olduğu bilinmekte iken, bu işte birçok tehlike ve 
risk bulunmaktadır.
A) delicately: özenle, nazik biçimde

B) impressively: şaşırtıcı biçimde

C) superficially: yüzeysel olarak

D) consequently: dolayısıyla

E) thoughtfully: düşünceli bir şekilde

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

4. Yediğimiz yiyecekler ne kadar iyi olursa olsun, iyi 
sindirilmez, kana emilmez ve hücrelere asimile 
edilmezse, zamanla semptomlar ve beslenme 
yetersizliği geliştirebiliriz.
A) deficiency: yetersizlik

B) assessment: değerlendirme

C) conduct: davranış

D) involvement: katılım, dahil olma

E) consequence: sonuç

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR
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5. Kozmetik ürünleri genelde ciltteki kusurları 
gizlemek isteyenler tarafından tercih edilir.
A) reveal: göstermek, ifşa etmek

B) distribute: dağıtmak

C) startle: şaşırtmak

D) conceal: gizlemek

E) combine: birleştirmek

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR

6. Böcek ısırması döküntülerine maruz kalan 
çocuklara sıklıkla yanlış teşhis konmaktadır, bu 
nedenle Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar 
çocuklarda böcek ısırıklarını sınıflandırmak için 
yeni bir sistem geliştirdiler.
A) build up: biriktirmek

B) put through: başarmak, telefon bağlamak

C) sort out: çözümlemek, sınıflandırmak

D) take off: havalanmak(fly), giysi çıkarmak, başarılı 
olmak

E) come across: karşılaşmak

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

7. Sinir sisteminin hastalıkları beynin zarar 
görmesine yol açar ve bu da tüm biyolojik sistem 
üzerinde uzun süreli kaotik bir etki oluşturur.
 lead to: sebep olmak, yol açmak

 impact on/upon something: bir şey üzerinde etki 
yaratmak.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

8. Tüm hapların bazı yan etkileri olabilir, dolayısıyla 
kişi küçük dozlarda hap almaya başlamalıdır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

9. Insanlar kendilerinin ayrı bir sınıf olduğunu 
düşündüklerinden, kusurlu insan embriyolarını 
insan klonlamasıyla tedavi etmekte ahlaki problem 
ortaya çıkacaktır.
 “arise with” – ile ortaya çıkmak

 “through human cloning” – insan klonlamasıyla

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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10. Uçucu yağ masajı, teneffüs veya topikal uygulama 
şeklinde uygulanabilen aromaterapinin fiziksel ve 
psikolojik yararlar sağladığı ispatlanmıştır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

11. Patates, karbonhidrat ve protein gibi birçok besin 
sağlayabilir.
A) irrespective of: bakmaksızın

B) despite: -e rağmen 

C) such as: gibi

D) owing to: sebebiyle

E) along with: -nın yanı sıra

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

12. Anneleri tarafından altıncı ay sonrasına kadar hiç 
yapay gıda verilmediği için, bebeğin hayatın ilk altı 
ayında sadece emzirilmesi önerilir.
A) As: ”çünkü / -dıkça, dikçe”; bağlaçtır, cümle alır, 

anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

B) Although: ”-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca çelişen iki cümleyi bağlar.

C) Before: “önce”; zaman bağlacıdır, cümle alır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

D) As though: “güya, sanki”; bağlaçtır, cümle alır, 
genellikle önüne “look-seem-appear” tarzında 
fiiller alarak kullanılır.

E) Whereas: “-iken, halbuki”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca iki zıt cümleyi bağlar.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

13. Hem meme kanseri hem de prostat kanseri tıp 
dünyasında yapılan son çalışmalar sayesinde 
önlenebilir ve kolaylıkla tedavi edilebilir hale geldi.
Not only / but also olamaz çünkü ‘have’ değil ‘has’ ile 
devam etmek gerekirdi.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

14. Diş minesine aşırı sıcak veya soğuk yiyecekler 
tarafından zarar gelebilir, bu nedenle aşırılık içeren 
herhangi bir şey tüketmemeye dikkat edilmelidir.
 ilk boşluk V3+by

 ikinci boşluk “in the extremes” – aşırı derecede

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 2
Hakkı Kurban - Celil Ural

15. Böbrek sorunları olan insanlara ilaç verilmez, 
bunun yerine doğal tedavileri izlemeleri ve sağlıklı 
beslenmeleri önerilir.
A) however: “ancak”; ara geçiştir, virgül alır, iki cümle 

arasında çelişki aranır.

B) afterwards: “sonra”; ara geçiştir, virgül alır.

C) likewise: “benzer biçimde”; ara geçiştir, virgül alır, 
iki cümle arasında anlamca benzerlik gerektirir.

D) moreover: “ek olarak, üstelik, ilaveten”; geçiştir, 
virgül alır, iki cümle arasında anlamsal paralellik 
aranır.

E) instead: “bunun yerine”; ara geçiştir, virgül alır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

16. Aşırı kafein alımı yalnızca duygu durum 
bozukluklarına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda 
gündüzleri uykulu duruma karşı savunmasız hale 
getirir, ki bu da neden orta derecede tüketilmesi 
gerektiğini gösterir.
which + eksik ya da yarım cümle

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

17. Bağımlılar ciddi negatif sonuçların farkında 
olmalarına rağmen bağımlı oldukları maddeyi 
kullanmalarına engel olamazlar.
A) owing to: “yüzünden, sebebiyle”; isim alır.

B) unlike: “-nın aksine”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle anlamca zıt olmalıdır.

C) in addition to: “-nın yanı sıra, ek olarak”; edattır, 
isim veya isim tamlaması alır.

D) despite: “-e rağmen”; edattır, isim alır, iki cümle 
arasında çelişki aranır.

E) in case of: “olma ihtimaline karşı”; tedbir ifade 
eder isim alır

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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18. Aktivite sırasında aşırı rahatsızlığa neden olduğu 
için, eklem ağrısı hareketlerin kısıtlanmasına yol 
açabilir.
A) Though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 

cümle arasında çelişki aranır.

B) While: “-iken, halbuki”; bağlaçtır, iki cümle 
arasında zıtlık aranır.

C) Unless: “-madıkça, -medikçe”; koşul bağlacıdır, 
temel cümle anlamca olumsuz aranır, iki cümle 
arasında type uyumu aranır.

D) Since: ”çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar.

E) Just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, iki cümle arasında 
benzerlik anlatır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

19. Son araştırmalar, kalp hastalıklarının kızarmış 
hamburgerler ve sigaradan bile çok önce 
insanoğlunun başına bela olduğunu ortaya 
koymuştur.
A) after: “sonra”; zaman bağlacıdır, iki cümle 

arasında zaman uyumu ister.

B) as soon as: “-rır -rırmaz”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

C) before: “önce”; zaman bağlacıdır, iki cümle 
arasında zaman uyumu ister.

D) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında anlamca benzerlik gerektirir.

E) Unless: “-madıkça, -medikçe”; koşul bağlacıdır, 
temel cümle anlamca olumsuz aranır, iki cümle 
arasında type uyumu aranır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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20. Stres ve hormon seviyeleri birbiriyle ilişkilidir; 
bu, stres seviyeleri düşer düşmez hormon 
seviyelerinin normal değerlere geri dönmesiyle 
ispatlanabilir.
A) once: “-rır -rırmaz”; zaman bağlacıdır, iki cümle 

arasında zaman uyumu ister.

B) though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında çelişki aranır.

C) unless: “-madıkça, -medikçe”; koşul bağlacıdır, 
temel cümle anlamca olumsuz aranır, iki cümle 
arasında type uyumu aranır.

D) even if: “-e rağmen” anlamıyla çelişki anlatan bir 
bağlaçtır, cümle alır. “-se bile” anlamıyla da koşul 
anlatır ve type uyumu ister.

E) until: “-e kadar”; zaman bağlacıdır tense uyumu 
gerektirir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

İnsanlar, çoğu kez diğer hayvanları yemek, ahlaki sorusu 
(21) olarak ifade edilen doğal insan beslenme düzeni-
ni binlerce yıldır tartışıyorlar, Aslanın başka seçeneği yok 
ama bizim (22) var. Argüman 2,500 yılda vejetaryenler için 
fazla değişmedi. İnsanların bir memeli gibi diğer hayvanları 
öldürmek ve yemek için gelişmiş dişleri veya pençeleri ol-
mamasına rağmen bu, et yemememiz gerektiği anlamına 
gelmez. Atalarımız keskin etobur benzeri dişlerin yerine si-
lah ve kesici aletler (23) icat etti. Fosil bölgelerinde taş alet 
kesikleri olan, parçalanmış hayvan kemiklerine ait fosiller et 
yeme dışında başka bir açıklama sunmuyor. Üstelik gluten, 
insanlar için doğaldır. Gluteni kesmeye dönük geniş çaplı 
çağrılara (24) rağmen, tahıl tanelerinin temel besin oldu-
ğuna dair birçok delil var. İnsanlar son buzul çağının doruk 
noktasında, bu tahılların (25) ıslah edilmesinden 10,000 
yıl önce buğday ve arpa yedi. Tahıl tüketimi konusunda yeni 
bir şey yok.

21. A) as: olarak

B) like: gibi

C) such as: gibi (örnekleme)

D) just like: tıpkı gibi 

E) for: için

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI
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22. Önceki cümle geniş zaman olduğu için kısa ifade ‘do’ 
yardımcı fiili ile verilecek

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

23. A) destroyed: tahrip etmek, yıkmak

B) invented: icat etmek

C) delivered: teslim etmek

D) submitted: teslim etmek, sunmak

E) performed: yapmak, gerçekleştirmek

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

24. A) As of: -den itibaren

B) Due to: yüzünden, sebebiyle

C) In terms of: açısından, bakımından

D) Just like: tıpkı..gibi

E) Despite: -e rağmen

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

25. Tense uyumu gereği simle past olacak

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

26. - 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Yeni bir araştırma, sigara içilmesinin dünya genelinde 10 
ölümden birine neden olduğunu, ki bunların yarısının yal-
nızca Çin, Hindistan, ABD ve Rusya’da olduğunu gösteri-
yor. Araştırmacılar, tütün şirketleri özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde saldırgan bir biçimde yeni pazarları hedefledikleri 
için ölüm oranının daha da (26) artabileceğini belirtti. Tütü-
nün sağlığa zararlı etkileri yarım asrı aşkın süredir açık bir 
şekilde kanıtlanmış (27) olmasına rağmen, bugün dünya-
daki her dört erkekten biri her gün sigara içmektedir. Sigara 
erken ölüm ve sakatlık açısından ikinci en büyük risk fak-
törü olmaya devam etmektedir ve dolayısıyla (28) etkisini 
daha da azaltmak için sigara içiciliğini daha azaltmak adına 
tütün kontrolünü yoğunlaştırmalıyız. Rapor 195 ülke ve böl-
gede 1990 ile 2015 yılları arasındaki sigara alışkanlıklarına  
(29) dayanıyordu. 2015 yılında günlük bazda neredeyse 
bir milyar insanın sigara içtiğini tespit etti - dört erkekten biri 
ve 20 kadından biri. Bazı ülkeler çoğunlukla daha yüksek 
vergiler, paketler üzerindeki uyarılar ve eğitim programları 
aracılığıyla (30) bırakmalarına yardımcı olma çabalarında 
başarılı olmuşlardır.
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26. Ana fiil past olduğu için cevap ‘could’ olmalı

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

27. Boşluktan sonra isim var cümle yok.

A) Due to: “yüzünden, sebebiyle” 

B) Akin to: “benzer”

C) In spite of: “-e rağmen” 

D) In terms of: “açısından, bakımından”

E) As a result of: “yüzünden, sebebiyle”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI 

28. A) security: güvenlik

B) dependence: bağımlı olma, dayanma

C) delivery: teslimat

D) impact: etki

E) performance: temsil, sergileme

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

29. based on olmalı.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

30. A) comply with: yerine getirmek

B) look after: bakmak, alakadar olmak

C) run into: rastlamak

D) pick up: toplamak, öğrenmek

E) give up: bırakmak, vazgeçmek

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI
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31. Kısırlık tedavileri nedeniyle, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, “owing to” anlamca 
paralellik gerektirdiği için diğer cümlenin de OLUMLU 
olması gerekir.

A) “tüm kısırlık vakalarının yarısından biraz fazlası kadın 
koşullarının bir sonucudur” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

B) “Birleşik Krallık’ta doktorlar, genellikle 24 ay kadar 
bir çifte kısırlık teşhisi koymazdı” seçeneğindeki 
“would” ilgisizdir.

C) “Bir kadının doğurganlığı yaklaşık 32 yaşından 
sonra düşmeye başlar” seçeneği anlamca 
olumsuz, ayrıca ilgisizdir.

D) “ABD’de ikiz doğumların yüzdesi son 20 yılda 
yaklaşık iki katına çıkmıştır” seçeneği anlamca 
OLUMLU ve konu da doğumla ilgilidir.

E) “sigara, hem erkek hem de kadınlarda kısırlık 
riskini önemli ölçüde artırır” seçeneği anlamca 
olumsuz, ayrıca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

32. Sigara, akciğer kanserlerinin% 80 ila% 90’ından 
sorumludur ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve bir durum arz 
etmektedir.

A) “araştırmalar akciğer kanserine yakalanma 
şansınızı artırabilecek çeşitli risk faktörleri 
bulduğundan” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

B) “böylece doktorların akciğer kanseri olan kişileri 
tedavi etmede kullandıkları farklı yöntemleri 
öğreneceksiniz” seçeneği anlamca olumludur ve 
aynı zamanda “you” zamiri ilgisizdir.

C) “ve Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 
160.000 kanser ölümüne neden olmaktadır” 
seçeneği anlamca olumsuz devam ederek 
cümleyi tamamlamış ve özne tekrarına gerek 
duyulmadan “and” ile bağlanmıştır.

D) “ancak tedavi seçenekleri ve önerileri çeşitli 
faktörlere bağlıdır” seçeneği ile yukarıdaki 
cümle arasında bir çelişki bulunmamakta, ayrıca 
“treatment options” sözcüğü genele gitmektedir. 
“the treatment options” denilseydi “smoking” ile 
alakalı olabilirdi.

E) “tümörü çevreleyen bir sınır veya sağlıklı akciğer 
dokusu kenar boşluğu ile çıkartılabilsin diye” 
seçeneğinde yer alan “so that” iki tarafta da 
anlamca olumlu cümle gerektirir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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33. Çalışmalar bize akciğer kanserinden kurtulanların 
ciddi sıkıntı yaşadığını söylüyor ----.
Cümlede zaman “present”, isim-zamir uyumu 
açısından “lung cancer survivors” değerlendirilmeli ve 
anlam OLUMSUZdur. 

A) “aile üyeleri sigara içmeye devam edince” seçeneği 
anlamca olumsuz ve “when” zaman bağlacıyla 
zaten cümleler anlamca paralel olmalıdır. İsim-
zamir uyumu olarak “lung cancer survivors” ile 
“their” örtüşmektedir.

B) “başkalarının davranışlarının hastalığa neden 
olduğunu düşüneceklerine inanırlarsa” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

C) “hastaların, fiziksel etkilerin yanı sıra duygusal 
ve sosyal etkiler de yaşama ihtimallerine karşı” 
seçeneğinde “in case” yukarıdaki cümlenin 
anlamca olumlu olmasını gerektirirdi ki ortada bir 
tedbir anlamı olsun.

D) “aileleri onlarla yeterince konforlu bir şekilde 
ilgilendikleri sürece” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “so long as” ile anlamlar paralel olması 
gerekir.

E) “Gerçek çoğu sigara içicisinin akciğer kanseri 
geliştirmediği olsa da” seçeneği ile yukarıdaki 
cümle anlamca çelişmemektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

34. Akupunktur geleneksel bir Çin tıbbı uygulamasıdır 
----.
Cümlesine bakıldığında anlamca havada kalmış gibi 
görünüyor ve bir “relative pronoun” ile tanımlanmalıdır.

A) “ki o zaman diğer tüm tedaviler başarısız olur” 
seçeneğinde “when” relative pronoun olarak 
önünde tarih tarzı zaman ifadesi gerektirmektedir.

B) “binlerce yıldır var olan” seçeneği anlam bütünlüğü 
bakımından “that” ile “medicine practice” ifadesini 
tanımlamaktadır.

C) “ABD’de ve diğer batılı ülkelerde eğiliminin istikrarlı 
bir şekilde yükseldiği” seçeneğinde geçiş olmadan 
“past” zamana geçilmiş, zaman uyumu yoktur.

D) “kas spazmları ve ağrı gibi durumların tedavisinde 
kullanılan” seçeneğinde yer alan “of which” 
genellikle önüne miktar ifadeleri alır (some of 
which, none of which, most of which..)

E) “steril olmayan iğneler kullanıldığında bazı ciddi 
yan etkilerin ortaya çıktığı” seçeneğindeki “where” 
ile önündeki kelimeyi tanımlayınca ilgisiz olduğu 
ortaya çıkmaktadır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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35. Çoğu uygulayıcı sizi resmi bir ders almaya teşvik 
etse de, ----.
Cümlesinde isim-zamir akışı bakımından ya “most 
practitioners” ya da “you” değerlendirilmeli ve bu 
cümleye anlamca çelişecek bir cevap aranmalıdır.

A) “meditasyon eylemi özgüveninizi gerçekten 
artırabilir” seçeneği ile yukarısı anlamca 
çelişmemektedir.

B) “temel pozları öğrenmenize yardımcı olabilecek 
bol miktarda yoga DVD’si ve kitapçığı vardır” 
seçeneği isim-zamir uyumu açısından “you” 
ile uyumlu ve anlamca yukarıya çelişmektedir. 
“çok fazla dvd ve klavuz kitap olsa da hocalar 
sizi yine de resmi bir sınıfa teşvik eder”

C) “daha yüksek bir yaralanma riski ve artmış kas 
gerginliği vardır” seçeneği ile yukarısı anlamca 
çelişmemektedir, ayrıca isim-zamir uyumu 
bulunmamaktadır.

D) “yoga yapmak insanlara derin bir rahatlama hissi 
oluşmasına olanak sağlar” seçeneği ile yukarısı 
anlamca çelişmemektedir, ayrıca isim-zamir 
uyumu bulunmamaktadır.

E) “yaygın inancın aksine onlar çok fazla para 
kazanmazlar” seçeneği ile yukarısı anlamca 
çelişmemektedir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

36. ----, florür iyonlarının miyokard hücreleri için 
doğrudan toksik olduğuna inanılmaktadır.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve isim-zamir uyumu 
açısından “fluoride ions” değerlendirilebilir.

A) “Birçok kişi onlar hakkında yanlış bilgi almaya 
devam ettiğinden” seçeneği ile yukarısı arasında 
bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. 

B) “Diş çürüğünde azalma sağlayamamalarına 
rağmen” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki 
“although” ile olumluya geçilmesi gerekirdi.

C) “Onları öncelikli bir kirletici olarak sınıflandıran 
ABD’nin aksine” seçeneği ile yukarısının zıt 
olabilmesi için yukarıda da bir ülke geçmesi gerekirdi.

D) “Gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde diş 
boşluklarını azalttıkları varsayımlarına rağmen” 
seçeneğinde zaman uyumu bulunmamaktadır.

E) “Hipokalsemiye neden olmasının yanı sıra” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, zaten “in addition 
to” ile anlamca paralellik gerekmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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37. Anemi bir durumdur ----.
Cümlesi anlam olarak havada kaldığı için, onu bir 
Relative Clause ile tamamlamamız gerekecektir.

A) “demir tabletleri ile tedavi edildiği” seçeneğinde 
yer alan “by which” genellikle önüne “process-
procedure-way-means..” tarzında teknik kelimeler 
istemektedir.

B) “anemi nedeni net değilse” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, yukarıda ise bir durum söz konusudur.

C) “ki bu durumda kan niteliğinde bir eksiklik vardır” 
seçeneği anemi durumunu açıklamıştır, 
anlamca örtüşmektedir.

D) “normal bir kırmızı kan hücresine sahip olup 
olmadığınız” seçeneğinde yer alan “whether” 
önünde sorgulayıcı bir fiil ister.

E) “oysaki demir eksikliği anemisi en sık görülen tiptir” 
seçeneği ile yukarısı arasında anlamca bir zıtlık 
bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

38. Çeşitli zamanlarda çoğu insan kaygı, depresyon 
ve uyku bozukluğu yaşar. ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve özel kelimeler olan 
“anxiety, depression and sleep disturbance” dan 
bahsetmektedir.

A) “Ancak, bu semptomlar genellikle geçici niteliktedir” 
seçeneği hem anlamca olumlu (however ile 
çelişki gerekir) hem de “these symptoms” ile 
yukarıdaki kelimelere vurgu yapılmaktadır.

B) “Benzer şekilde, panik atak, fobi ve sosyal kaygı 
gibi birçok farklı biçimde gelir” seçeneğinde yer 
alan “similarly” anlamca benzer iki cümleyi bir 
araya getirir, oysaki burada böyle bir durum söz 
konusu değildir.

C) “Aslında, Amerikalıların yüzde 75’inden 
fazlası, düzenli olarak uyku sıkıntısı yaşadığını 
bildirmektedir” seçeneği Amerikalılar ile özele 
gitmiştir.

D) “Aksine, depresyondaki herkes her semptomu 
yaşamaz” cümleler arası anlamca zıtlık 
bulunmamaktadır.

E) “Bazı insanlar için, ancak, endişe o kadar sık ya 
da şiddetli hale gelir ki hayatlarını ele geçirmeye 
başlar” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki 
“nevertheless” ile olumlu anlama geçilmesi 
gerekirdi.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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39. Kemoterapi, iddia edildiği gibi bağışıklık 
sisteminizi öldürmez, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı açısından 
“chemotherapy” ortaya atılmıştır.

A) “ancak ona geçici olarak zarar verebilir” seçeneği 
anlamca OLUMSUZdur, zaten “but” ile 
beklenen de bu çelişkidir.

B) “kemoterapi kanserden daha çok öldürdüğü için” 
seçeneğinde yer alan “for” iki cümle arasında 
anlamca paralellik gerektirir, oysaki bu iki cümle 
arasında çelişki oluşmuştur.

C) “dolayısıyla tedavi sağlıklı hücrelere zarar verir” 
seçeneğinde yer alan “so” iki cümle arasında 
anlamca paralellik gerektirir, oysaki bu iki cümle 
arasında çelişki oluşmuştur.

D) “kökleri esasında I. ve II. Dünya Savaşları’na 
dayansa da” seçeneğinde yer alan “even though” 
ile cümlelerin anlamca çelişmesi beklenirdi.

E) “batı uygulamasına sokulduğu günden beri” 
seçeneğinde yer alan “ever since” yukarıdaki 
cümlede “present perfect” gerektirir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

40. Cerrahlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak 
amacıyla yıllık bir bilimsel toplantı düzenlenecektir 
----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir uyumu 
açısından “surgeons” ya da “an annual scientific 
meeting” değerlendirilmelidir.

A) “ki onların doktorları gereksiz cerrahi prosedürlerin 
ve reçetelerin önlenmesine yardımcı olabilir” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

B) “ki o, dermatolojik cerrahi alanını kapsayan 
kapsamlı bir program sunar” seçeneği önündeki 
kelimeyi tanımlamamıştır.

C) “ki onun vasıtasıyla insanlar en son yenilikleri ve 
ileri seviye teknikleri öğrenebilir” seçeneğinde 
yer alan “whereby” genellikle önüne “process-
procedure-way-means..” tarzında teknik kelimeler 
istemektedir.

D) “ki onların öncelikli ilgisi onkoloji alanındadır” 
seçeneğindeki “whose” yukarıdaki son kelime 
olan “surgeons” ifadesini tanımlamaktadır.

E) “ki orada yıllık toplantıda 500’den fazla katılımcı 
vardı” seçeneğindeki “where” yukarıdaki kelimeyi 
tanımlamamaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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41. Eğer böyle bir tüberküloz tedavisi yüzyıllar önce 
mevcut olsaydı, ----.
Cümlesi bir “if conditional type-3” kurulumudur. 
Dolayısıyla ya “would have done” ya da “would 
do” (mixed type) formunda devam etmelidir. Ayrıca 
anlamca OLUMLUDUR, dolayısıyla diğer cümlenin 
de OLUMLU olması beklenir. Son olarak isim-zamir 
uyumu açısından “such a treatment” doğru cevapta 
karşılanmalıdır.

A) “insanlar en az altı ila dokuz ay antibiyotik 
kullanırdı” seçeneği mixed type olarak yazılmış 
ancak herhangi bir geçiş sözcüğü olmadan (still, 
now, today, at present, current…) bu mümkün 
değildir.

B) “o tarihin gidişatını değiştirmiş olabilirdi” seçeneği 
type-3 formunda verilmiş, ayrıca anlamca 
olumlu ve isim-zamir uyumu açısından “it” ile 
“treatment” karşılanmaktadır.

C) “bazı tüberküloz türleri de bu tedavilere karşı 
direnç geliştirdi” seçeneğinde type uyumu 
bulunmamaktadır.

D) “İnsanlar için faydalı olurdu” seçeneği mixed type 
olarak yazılmış ancak herhangi bir geçiş sözcüğü 
olmadan (still, now, today, at present, current…) 
bu mümkün değildir. 

E) “tüm tüberküloz ilaçları karaciğeriniz için oldukça 
toksik olurdu” seçeneği type-3 olarak yazılmış olsa 
da anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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42. In the future, surgeons may perform operations 
that we can only dream of today, such as inserting 
genes into single cells or correcting defects before 
a child is born.
A) Gelecekte, cerrahlar, tek hücrelere gen 

yerleştirilmesi veya çocuğun doğumundan önce 
kusurların düzeltilmesi gibi bugün yalnızca hayal 
ettiğimiz bazı işlemleri gerçekleştirebilir.

B) Gelecekte, cerrahların, tek hücrelere gen 
yerleştirmek veya çocuğun doğumundan önce 
kusurların düzeltmek gibi bugün yalnızca hayal 
edebildiğimiz işlemleri gerçekleştirebileceği 
düşünülür. (edilgen eylem?)

C) Gelecekte, cerrahlar, tek hücrelere gen 
yerleştirilmesi veya çocuğun doğumundan önce 
kusurların düzeltilmesi gibi bugün yalnızca hayal 
edebildiğimiz işlemleri gerçekleştirebilir.

D) Gelecekte, cerrahlar, tek hücrelere gen 
yerleştirilmesi veya çocuğun doğumundan önce 
kusurların düzeltilmesi gibi bugün yalnızca hayal 
ettiğimiz işlemleri gerçekleştirebilecektir.

E) Gelecekte, cerrahların, tek hücrelere gen 
yerleştirilmesi veya çocuğun doğumundan 
önce kusurların düzeltilmesi gibi işlemleri 
gerçekleştireceği hayal edilebilir. (bugün yalnızca?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

43. Recent research shows that some cholesterol-
lowering drugs might also improve mental 
functioning and help to prevent Alzheimer’s.
A) Son araştırmalar kolesterol düşürücü tüm ilaçların 

aynı zamanda zihnin çalışmasını geliştirebileceğini 
ve Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olabileceğini 
gösteriyor.

B) Son araştırmalar kolesterol düşürücü bazı ilaçların 
aynı zamanda zihnin çalışmasını geliştirebildiğini 
ve Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olabildiğini 
gösteriyor.

C) Bazı araştırmalar kolesterol düşürücü bazı ilaçların 
zihnin çalışmasını geliştirirken aynı zamanda 
Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olabileceğini 
göstermektedir.

D) Son araştırmalar kolesterol düşürücü kimi ilaçların 
aynı zamanda zihnin çalışmasını geliştirebildiğini 
ve Alzheimer’s önlemeye yardımcı olabileceğini 
ileri sürer.

E) Bazı araştırmalar kolesterol düşüren bazı 
ilaçların zihnin çalışmasını geliştirebildiğini ve 
aynı zamanda Alzheimer’s önlemeye yardımcı 
olabileceğini de ileri sürmektedir. (aynı zamanda?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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44. In 1952, about 4,000 Londoners died of bronchitis 
as a result of inhaling a concoction of smoke 
particles and acid which inflamed the lining of 
their lungs.
A) 1952’de yaklaşık 4000 Londralı, akciğerlerinin iç 

yüzünü iltihaplandıran duman parçacıklarını ve 
asit karışımını soludular ve sonuç olarak bronşitten 
öldüler.

B) 1952’de yaklaşık 4000 Londralı, akciğerlerinin iç 
yüzünü iltihaplandıran zararlı duman parçacıklarını 
ve asit karışımını solumaları sonucu bronşitten 
öldü.

C) 1952’de yaklaşık 4000 Londralı, akciğerlerinin 
iç yüzünü iltihaplandıran duman karışımı ve asit 
parçacıklarını soludular ve sonucunda bronşitten 
öldüler.

D) 1952’de yaklaşık 4000 Londralı, akciğerlerinin iç 
yüzünü iltihaplandıran duman parçacıklarını ve 
asit karışımını solumaları sonucunda bronşitten 
ölmüştür.

E) 1952’de 4000’den fazla Londralı, akciğerlerinin 
iç yüzünü iltihaplandıran duman parçacıklarını ve 
asit karışımını solumaları sonucunda bronşitten 
öldüler (yaklaşık?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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45. The birth of an infant whilst an older child is in the 
toddler or preschool period is such a normal event 
that the proper handling of the situation should be 
regarded as an integral part of childcare.
A) Bir bebeğin, daha büyük olan çocuğun yürümeye 

başlama evresinde veya anaokulu döneminde iken 
doğması o kadar normal bir olaydır ki durumun 
uygun şekilde ele alınması çocuk bakımının 
ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir.

B) Büyük olan çocuğun yürüme veya anaokulu 
döneminde iken bir bebeğin doğumu o kadar 
normal bir olaydır ki durumun uygun şekilde ele 
alınması çocuk bakımının ayrılmaz bir parçası 
olarak görülmelidir.

C) Bir bebeğin, daha büyük olan çocuğun yürümeye 
başlama evresinde veya anaokulunda iken 
doğması o kadar normal bir olaydır ki durumun 
çocuk bakımının ayrılmaz bir parçası olarak ele 
alınması uygun görülmektedir. (döneminde?)
(uygun şekilde?)

D) Bir bebeğin, daha büyük olan çocuğun yürümeye 
başlama evresinde veya anaokulunda iken 
doğması son derece normal bir olaydır ve 
durumun uygun şekilde ele alınması çocuk 
bakımının ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. 
(döneminde?)

E) Bir bebeğin, daha büyük olan çocuğun yürümeye 
başlama evresinde veya anaokulunda iken 
doğması o kadar normal bir olay olarak görülür 
ki durumun uygun şekilde ele alınması çocuk 
bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. (döneminde?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 2
Hakkı Kurban - Celil Ural

46. Many neuroscientists share the hope that the new 
understanding of brain organization which has 
been made possible by brain-imaging techniques 
will throw light on children’s educational 
difficulties.
A) Pek çok sinir bilimci, beyin görüntüleme teknikleri 

ile mümkün kılınan yeni beyin organizasyonu 
anlayışının çocukların eğitim zorluklarına ışık 
tutacağı umudunu taşımaktadır.

B) Pek çok sinir bilimci, beyin görüntüleme 
tekniklerinin mümkün kıldığı yeni beyin 
organizasyonu anlayışıyla çocukların eğitim 
zorluklarına ışık tutulacağı umudunu taşıyor.

C) Bir grup sinir bilimci, beyin görüntüleme teknikleri 
ile mümkün kılınan beyin organizasyonu 
anlayışının çocukların eğitim zorluklarına ışık 
tutacağı umudunu taşımaktadır. (yeni?)

D) Çok sayıda sinir bilimci, beyin görüntüleme 
teknikleri ile mümkün kılınan yeni beyin 
organizasyonu anlayışının çocukların eğitimine 
ışık tutacağı umudunu taşıyor. (zorluklarına?)

E) Pek çok sinir bilimci, yeni beyin görüntüleme 
tekniklerinin, çocukların eğitim zorluklarına ışık 
tutacak yeni beyin organizasyonu anlayışını 
mümkün kılacağı umudunu taşımaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

47. Health is not merely the absence of disease and 
infirmity, but also complete physical, mental and 
social well-being.
A) Sağlık, ne yalnızca hastalık ve güçsüzlüktür ne de 

eksiksiz fiziksel, zihinsel ve sosyal refahtır.

B) Sağlık, yalnızca hastalık ve güçsüzlük olmamakla 
beraber eksiksiz fiziksel, zihinsel ve sosyal refahtır.

C) Sağlık problemi yalnızca hastalık ve güçsüzlük 
olmaması durumu değil aynı zamanda kusursuz 
fiziksel, zihinsel ve sosyal refahtır.

D) Sağlık, hastalık ve güçsüzlük olmamasının yanı 
sıra fiziksel, zihinsel ve sosyal refahın kusursuz 
olması durumudur. (eksiksiz?)

E) Sağlık, yalnızca hastalık ve güçsüzlüğün olmaması 
değil aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve toplumsal 
refahın da eksiksiz olmasıdır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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48. Görünüşe göre beynin belli bir alanındaki faaliyet 
ile mizaçtaki bireysel farklılıklar arasında önemli 
bir ilişki vardır. 
A) Apparently there is a significant association 

between the activity in a specific area of the brain 
and individual differences in temperament.

B) Vaguely there is a significant association between 
the activity in any area of the brain and individual 
differences in temperament.

C) Apparently there is an inevitable relation between 
the activity in any area of the brain and individual 
differences in temperament.

D) Apparently there is a significant relation between 
the activity in a specific area of the brain and 
differences in an individual’s temperament.

E) Obviously there are significant differences 
between activity in a specific area of the brain and 
an individual’s temperament.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

49. Son on yıl içinde daha fazla sayıda psikiyatr, 
özellikle daha genç olanlar, şizofreninin 
tedavisinde psikoterapi kullanmıştır.
A) Within the past ten years a great number of 

psychiatrists, especially the young ones, have used 
psychotherapy in the treatment of schizophrenia.

B) In the past ten years psychotherapy has been used 
by a great number of psychiatrists, especially the 
younger ones, in the treatment of schizophrenia. 
(etken eylem?)

C) Within the past ten years a greater number 
of psychiatrists, especially the younger ones, 
have used psychotherapy in the treatment of 
schizophrenia.

D) Within ten years a growing number of psychiatrists, 
especially the younger ones, will be using 
psychotherapy in the treatment of schizophrenia.

E) Within the past ten years psychotherapy has 
been used by a greater number of psychiatrists, 
especially the younger ones, in the treatment of 
schizophrenia. (etken eylem?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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50. Bir hastalığa ilişkin aile öyküsü, bir kişinin 
o hastalığa yakalanma eğilimi için güçlü bir 
göstergedir.
A) A family history of a disease powerfully indicates 

that a person tends to contract that disease.

B) A family history of a disease is a specific indicator 
of a person’s tendency to contract that disease.

C) It has been indicated that a family history of 
a disease is a powerful reason for a person’s 
tendency to contract that disease.

D) A family history of a disease has been a powerful 
reason of a person’s tendency to contract that 
disease.

E) A family history of a disease is a powerful indicator 
of a person’s tendency to contract that disease.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

51. Idrara ek olarak, su akciğerlerden buhar ve ciltten 
ter olarak atılır.
A) In addition to urine, water is known to be given off 

by the lungs as vapour and by the skin as sweat.

B) In addition to urine, water is given off by the lungs 
as vapour and by the skin as sweat.

C) In contrast to urine, water is given off by the lungs 
as vapour and by the skin as sweat.

D) In addition to urine, water is partly given off by the 
lungs as vapour and by the skin as sweat.

E) In addition to urine, lungs give off water as vapour 
and the skin as sweat. (edilgen eylem?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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52. Mitokondriler karmaşık biçimde katlanmış 
zarlardan oluşurlar ve iç ve diş yüzeylerinde son 
derece düzenli binlerce enzim kümesi taşırlar.
A) The mitochondria are composed of membranes 

that are intricately folded and bear thousands of 
highly organized sets of enzymes on their inner 
and outer surfaces.

B) The mitochondria are composed of membranes 
that are intricately combined and bear thousands 
of extremely organized sets of enzymes on their 
inner and outer surfaces.

C) The mitochondria compose of membranes that are 
intricately folded and have thousands of extremely 
organized sets of enzymes on their inner and outer 
surfaces. (edilgen eylem?)

D) The mitochondria are composed of a number of 
membranes that are intricately folded and bear 
thousands of highly organized sets of enzymes on 
their inner and outer surfaces.

E) The mitochondria are composed of membranes 
that are intricately folded and are borne by 
thousands of highly organized sets of enzymes on 
their inner and outer surfaces. (etken eylem?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

53. Hiçbir ilaç firması, yüz bin kişide sadece bir kişiyi 
etkileyen bir hastalığın tedavisi için ilaçlara yüklü 
yatırım yapmaya istekli değildir.
A) No pharmaceutical company is willing to invest 

heavily in drugs for the treatment of a disease that 
affects only one hundred thousand people. (one in 
a hundred?)

B) Any pharmaceutical company is willing to invest 
particularly in drugs for the treatment of a disease 
that affects only one in a hundred thousand people. 

C) No pharmaceutical company is willing to invest 
heavily in drugs for the treatment of a disease that 
affects only one in a hundred thousand people.

D) No pharmaceutical company invests heavily in 
drugs for the treatment of a disease that affects 
only one in a hundred thousand people. (is willing 
to?)

E) Any pharmaceutical company is willing to invest 
heavily in drugs for the treatment of a disease that 
affects only one in a hundred thousand people.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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54. HIV nadiren bilimin başarı hikayelerinden biri 
olarak görülür. Virüsün keşfedilmesinden yaklaşık 
20 yıl sonra, dünya çapında tahminen 42 milyon 
kişiye bulaşmıştır. Dahası, hala aşı ve tedavi yok. 
HIV insanların şimdiye dek karşılaştığı en ümitsiz 
ve ölümcül virüslerden biridir. ----.
Paragraf HIV virüsünden bahsetmekte ve anlam 
tamamıyla OLUMSUZDUR.

A) “Bilimsel gelişmeler, tedaviye erişimi olan kişilerin 
HIV ile uzun ve sağlıklı hayatlar yaşayabilmelerini 
sağladı” seçeneği herhangi bir geçiş olmadan 
anlamca olumluya gitmiştir.

B) “Sonuç olarak, en çok ihtiyaç duyulan tıbbi 
atılımlardan ikisine bir adım daha yaklaşıyoruz: 
bir aşı ve bir tedavi” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “as a result” anlamca paralel cümlelerde 
kullanılmalıdır.

C) “Aslında, yaygın olarak, HIV’in Kinshasa’da, 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1920’de 
ortaya çıktığı düşünülmektedir” anlamca ilgisizdir.

D) “1980 itibariyle önce beş kıtaya yayılmış olabilir” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “Ancak, bazı önemli alanlarda gerçek ilerleme 
kaydedildiği için temkinli iyimserlik için bazı çabalar 
var” seçeneği “however” ile anlamca olumsuza 
geçip paragrafın akışını sağlamıştır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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55. Vitamin B12 eksikliğini teşhis etmek zordur, 
çünkü belirtiler hemen göze çarpmayabilir. 
Bebek ve küçük çocuklarda genellikle B12 
vitamini eksikliği kendisini letarji veya gelişimsel 
gecikmeler olarak gösterir. ----. Yetişkinlerde, 
B12 vitamini eksikliği bulguları hafif sersemlik ve 
sinirlilikten halüsinasyonlar, depresyon, hafıza 
kaybı ve paranoya gibi daha ciddi sorunlara kadar 
değişebilir.
Paragrafta B12 eksikliğinin neden olduğu sıkıntılardan 
bahsetmektedir. Doğru cevapta da buna değinilmeli, 
yani anlam OLUMSUZ olmalıdır.

A) “Çok düşük B12, bir çocuğun dikkat süresini 
bozabilir, motivasyonunu düşürebilir ve öğrenmeyi 
engelleyebilir” seçeneği de B12 eksikliğine 
gönderme yapmış, anlam olarak olumsuzdur. 
Çocuklardan sonra paragrafta yetişkinlerdeki 
sıkıntılardan bahsedilmiştir.

B) “Vücudunuz B12 vitamini yapmadığından, onu, 
hayvansal gıdalardan veya takviyeden almalısınız” 
seçeneği genele gitmektedir.

C) “B12 ile takviye edilmiş bir yiyecek arıyorsanız, 
ürünün Beslenme Bilgileri etiketini kontrol edin” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

D) “B12 vitamini veya folat eksikliği anemisinin 
tedavisi, duruma neyin sebep olduğuna bağlıdır” 
seçeneğinde geçen “folate deficiency” ilgisizdir.

E) “Ancak, çoğu insan eksik vitaminleri yerine koymak 
için enjeksiyon veya tabletlerle kolayca tedavi 
edilebilir” seçeneği “however” ile olumlu anlama 
dönse de bu kez boşluktan sonraki olumsuz cümle 
ile ters düşecektir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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56. Belçika’daki bazı araştırmalar, sudaki klor 
seviyesinin metre küp başına 490 mikrogram’ı 
aştığı kapalı bir havuzda yüzme sonucu çocuklarda 
ve yetişkinlerde akciğer hasarının oluşabileceğini 
göstermiştir. Bunun nedeni, klor, ter ve idrardaki 
organik kimyasallarla reaksiyona girdiğinde toksik 
bir gaz oluşmasıdır. ----. Ve çocuklar yüzmeye 
başladıklarında ne kadar küçüklerse astım olmaları 
da o kadar olasıydı.
Paragrafta boşluğa kadar zaman olarak “present”, 
boşluktan sonra ise “past” a dönüldüğü görülmektedir. 
Bu durumda doğru cevapta mutlaka geçmişe ait bir 
ipucu aranır, bunu da D seçeneğinde “a survey of 
1881” olarak görmekteyiz.

A) “Ancak, havuz suyundaki, kapalı mekânlarda daha 
fazla yoğunlaşabilen yaygın kimyasal maddeler 
akciğerleri zorlayabilir”

B) “Kapalı yüzme havuzlarında yüzmek, insanları 
havadaki yüksek seviyedeki klora maruz bırakabilir 
ve akciğer ile ilgili sorunların riskini arttırabilir”

C) “Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kloren yaygın 
kullanılan dezenfektandır”

D) “Brüksel’de 1881 çocuğa yapılan bir anket de 
astım ve havuza gitme arasında kuvvetli bir 
bağlantı olduğunu ortaya koydu”

E) “Kapalı havuz iyi düzenlenmezse yüzücüler 
öksürük veya belki biraz hırıltı gibi belirtiler 
görmeye başlayabilirler”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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57. Insan vücudundaki manganez gereksinimleri 
düşüktür ve birçok bitki gıdası bu eser minerali 
önemli miktarda içerir, bu nedenle eksiklikler 
nadirdir. Ancak, diğer eser mineralleri için de 
geçerli olduğu gibi, diyet faktörleri emilimini 
engeller. ----. Bu nedenle, bu minerallerin 
takviyelerini düzenli olarak kullanan insanlar 
depresif bir manganez durumu yaşayabilirler. 
Paragrafta boşluktan sonra “therefore” ile OLUMSUZ 
bir anlam söz konusudur, ayrıca bir sebep-sonuç 
ilişkisi de aramamız gerekecektir.

A) “Onun çoğu, kemiklerde ve karaciğer, böbrekler 
ve pankreas gibi metabolik olarak aktif organlarda 
bulunur” seçeneği mineralin genelde nerelerde 
bulunduğundan bahsetmektedir, ilgisizdir.

B) “Manganez 1930’ların başlarından beri önemli 
bir eser mineral olarak kabul edilmiştir” seçeneği 
anlamca olumludur.

C) “Buna ek olarak, yüksek demir ve kalsiyum alımları, 
manganez emilimini sınırlar” seçeneği hem 
anlamca olumsuz hem de devamındaki cümle 
ile bir sebep-sonuç ilişkisi oluşturmaktadır. 

D) “Ancak, manganez hakkında demir, çinko ve 
bakırdan çok daha az şey bilinmektedir” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

E) “Örneğin, çinko ve bakır gibi, vücuttaki birçok enzim 
için bir eşfaktör görevi görür” seçeneği anlamca 
olumludur, ayrıca “for example” ile ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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58. Bir asır önce, travmatik yaralanmalar yaşayan ya 
da ciddi enfeksiyonlara yakalanan çoğu insan kısa 
zaman sonra ölmüştür. Ayrıca, kalp rahatsızlığı 
veya kanser gelişen hastalarda, hastalık teşhisi 
konulduktan sonra, uzun bir ömür beklentisi 
yoktu. Ölüm tanıdık bir deneyimdi ve çoğu insan 
doktorlardan rahat bakımdan çok daha fazlasını 
beklemediler. ----.
Paragrafta geçmişte rahatsızlıkların ya da vakaların 
genelde ölümle sonuçlandığını ve insanların da buna 
alışmış olduklarından bahsedilmektedir. Paragrafın 
sonuna da uygun bir cümle ilave edilmelidir.

A) “65 yaş üstü insanlar için önde gelen ölüm 
nedenleri; kalp hastalığı, kanser, inme, kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı, pnömoni ve bunamadır” 
seçeneği ile paragrafın zamanları tutmamaktadır.

B) “Günümüzde, ölüm genellikle yaşamın kendine 
özgü bir parçası yerine süresiz ertelenebilecek 
bir olay olarak görülüyor” seçeneği öncelikli 
olarak “today” ile present zamana geçmiş, bu 
bakımdan zaman uyumu sağlanmıştır, ayrıca 
yine ölüm konusu geçmektedir.

C) “Ancak, tıbbi prosedürler yaygın olarak ciddi 
enfeksiyonlara sahip kişilerin yaşamlarını 
uzatmaktadır” seçeneği ile paragrafın zamanları 
tutmamaktadır. 

D) “Benzer şekilde, ölüm, çoğu zaman, ailenin ölen 
kişinin ciddi bir rahatsızlığı olduğunu bilmesine 
rağmen beklenmedik gelmiştir” seçeneği zaman 
olarak uyumlu olsa da, “similarly” ile cümleler 
arasında anlamca benzerlik olmalıydı. 

E) “Ayrıca, çok yaşlı ve zayıf olan veya AIDS gibi 
ölümcül bir hastalığı olan insanların genellikle 
ölüyor oldukları söylenir” seçeneği ile paragrafın 
zamanları tutmamaktadır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 2
Hakkı Kurban - Celil Ural

59. Araştırmacılar, Alzheimer hastalığının tam 
anlamıyla nasıl şekillendiğini anlamaya bir 
adım daha yaklaşmaktadır. Alzheimer’ın bir 
işareti, beyinde, plak olarak bilinen protein 
kümeleşmelerinin varlığıdır. ----. Proteinler 
birbirine sonsuza kadar bağlanarak fibriller adı 
verilen uzun, iplik benzeri yapılar oluşturur. Şimdi 
biyolog Roland Riek ve meslektaşları, kendi 
deneyleri ve başkaları tarafından yayımlanan daha 
önceki verileri temel alarak üç boyutlu bir fibril 
modeli oluşturdu. Riek, modelin araştırmacılara 
proteinin yapısını anlamalarında yardımcı 
olacağını ve bunun daha iyi hedeflenmiş ilaçlara 
yol açabileceğini belirtir.
Paragrafta boşluktan önce protein kümeleşmelerinin 
varlığından bahsedilmiş, doğru cevapta da onlara 
atıfta bulunulması beklenmektedir. Zaten boşluktan 
sonra “the proteins” şeklinde geçmektedir.

A) “Örneğin, moleküller, protein bağlama ortaklığı 
olarak işlev görecek şekilde geliştirilebilir ve 
dolayısıyla fibril oluşumuna müdahale edilebilir” 
seçeneğinde proteinler geçmemektedir.

B) “Model çalışma, fibril oluşumunu içeren diğer 
nörolojik bozukluklara dair fikir verebilir” 
seçeneğinde proteinler geçmemektedir.

C) “Riek, grubunun üç boyutlu çalışmayı amiloid 
proteinin diğer varyasyonlarına genişleteceğini 
söylemektedir” seçeneğinde geçen kişi Riek henüz 
paragrafın sonunda ilk defa geçecektir.

D) “Dolayısıyla, o, bir fibril oluşturma yolunda pek çok 
uyuşumsal değişikliğe uğrar” seçeneğindeki “it” ile 
öncesinde örtüşen bir kelime bulunmamaktadır.

E) “Onlar, çeşitli uzunluklarda ve şekillerde beta 
amiloid proteininden oluşurlar” seçeneğinde 
“they” ile “protein aggregates” ifadesinin 
karşılandığı açıktır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) Amerikalı araştırmacılar, kanserli birçok kişiye ağrı 
kesici olarak verilen morfinin tümörlerin büyümesini 
teşvik edebildiğini söylüyorlar. (II) Araştırmacılar, 
insanlarda bu etkiyi henüz araştırmamış olsalar da 
Gupta, morfinin, sağlıklı bir kan dolaşımına bağlı her 
tür katı tümörü olan hastalar için zararlı olabileceği 
konusunda uyarıda bulunuyor. (III) Endişe verici 
bulguları sahadaki diğerleri tarafından sorgulanmış 
ancak konunun çözümü için acilen daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikirler. 
(IV) Test tüpü deneylerinde ve farelerde, Kalpna Gupta 
ve meslektaşları, morfinin anjiogenez olarak bilinen 
kan damarlarının büyümesini teşvik ettiğini buldu. 
(V) Kan akışının artması, farelerde göğüs tümörlerinin 
büyümesini hızlandırdı.
Paragrafta (II).cümlede “Gupta” ismi geçmesi ilgisiz. 
Bir kişi soyismiyle durduk yere bir cümlede yer almaz. 
Bu kişi (IV).cümlede ilk defa geçmektedir hem de isim 
ve soyismiyle.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) Bin yıldır büyük zihinleri rahatsız eden bir soru var: 
neden hıçkırırız? (II) Şimdi, en sonunda, uluslararası 
bir ekip cevabı bulmuş olabilir. (III) Bazen hıçkırıklar 
uzun süre devam eder ve altta yatan ciddi bir 
hastalığın işareti olabilir. (IV) Hıçkırıklar soluk alırken 
kullandığımız kasların ani kasılmalarıdır. (SORUNUN 
CEVABI) (V) Kaslar hareket etmeye başladıktan 
hemen sonra, gırtlak nefes borusunu kapatarak 
karakteristik “hie” sesini üretir. (SORUNUN CEVABI)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Kalp kasınıza giden, oksijen açısından zengin 
kan akışı azalırsa veya engellenirse, anjin veya 
kalp krizi meydana gelebilir. (“you” ZAMİRİ İLGİSİZ) 
(II) Kronik stres kaynaklarının neden olduğu kronik 
aşırı uyarılmanın koroner kalp hastalıklarında (KKH) 
payı olabilir. (III) KKH, kalp kaslarını besleyen kan 
damarları daraldığında veya kapandığında ortaya 
çıkarak oksijen ve besleyici maddelerin kalbe akmasını 
engeller. (IV) Bu, angina pektoris adı verilen, göğüs 
ve kol boyunca yayılım gösteren ağrıya neden olabilir.  
(V) Kalbe giden oksijenin tamamen bloke olduğunda, 
bu miyokard enfarktüsüne neden olabilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Çoğu araştırmacı, uykunun sinir dokusu üzerinde 
birtakım kritik bakım veya onarıcı etkiye sahip olduğuna 
inanıyorlar. (II) Fakat bu bilinçsiz halin bir bedeli var: 
hayvanları yırtıcılara karşı savunmasız yapar. (III) Bu 
nedenle, bazı kuşlarda, beynin yalnızca yarısının 
aniden durup dinlendiği keşfedildi. (IV) Listede 
güvercinler, ördekler, evcil tavuklar ve birkaç tane daha 
kuş bulunur. (V) Diğer yarısı uyanık kalır ve onun 
kontrol ettiği göz de potansiyel riske karşı açık kalır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Yaşlanan beyinler üzerine yapılan pek çok çalışma 
onların başarısızlıklarına odaklanmıştır ancak yeni 
bir çalışma nasıl başarılı olduklarına bakmaktadır.  
(II) Beyin bölgelerinin zorlu görevlere tepki verdiği 
bir Ann Arbor Michigan Üniversitesi raporunda 
araştırmacılar, yaşlanan beyinlerin genç beyinlerden 
farklı işlediğini buldular. (PAST) (III) Ann Arbor’dan 
Cindy Lustig, basit ve zor zihinsel egzersizlerle 
uğraştıkları sırada, genç yetişkinlerin (yaşları 18 ile 
30 arasında değişen) ve yaşlıların (65 ila 92 arası) 
beyinlerini gözlemlemek için fonksiyonel manyetik 
rezonans görüntüleme kullandı. (PAST) (IV) Kolay 
görevler için beyin aktivitesi çok benzerdi, ancak 
daha zorlu görevler farklılıklara yol açtı. (PAST)  
(V) Lustig, “daha yaşlı yetişkinlerin beyinlerinin aslında 
en azından bazı durumlarda zor işlerin üstesinden 
gelebileceklerini, ancak bunu çok farklı bir şekilde 
yapabileceklerini” ileri sürmektedir. (PRESENT)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile 
karakterize edilen bir hastalık sınıfını tanımlamaktadır.
(GENEL) (II) Kanserler, doğrudan yayılma ya da kan, 
lenf veya serozal yüzeyler üzerinden uzak yerlere 
yayılma yoluyla normal organların yıkıcı bir şekilde 
istila edilmesiyle öldürürler. (GENEL) (III) Kanser 
hücrelerinin anormal klinik davranışı genellikle 
genetik mutasyonlar, kromozomal translokasyonlar, 
fetal veya diğer diskodant ontolojik özelliklerin ifadesi 
gibi biyolojik sapmalarla yansıtılır. (GENEL) (IV) Her 
yıl ABD’de yaklaşık 1.2 milyon yeni invaziv kanser 
vakası teşhisi konur ve yılda yaklaşık 500.000 kişi bu 
hastalıktan ölür. (ÖZEL) (V) Tüm kanserler istila eder 
veya metastaz yaparlar, ancak her iki türün de uygun 
teşhis, tedavi ve araştırma için değerlendirilmesi 
gereken kendine özgü biyolojik ve klinik özellikleri 
vardır. (GENEL)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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66. - 68. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Çocuklukta obezite bir çocuğun ağırlığı, yaşı ve boyu ile 
orantısız olduğunda ve sağlığını ve refahını etkilemeye baş-
ladığında ortaya çıkan bir durumdur. Sorunun geç evre bo-
yutlarına ulaştığından kesinlikle kuşku duyulmuyor. Sadece 
Birleşik Devletler için derlenen verilere inanılırsa, son 30 yıl 
içinde 2-5 yaş arası obez çocukların sayısı iki katına çıkar-
ken, 6-11 yaş grubundaki çocukların sayısı üç katına çık-
tığını görürüz. Obezite hakkında konuştuğumuzda aklınıza 
ilk gelen şey aşırı yemektir. Aşırı yemenin büyüyen çocuk-
larda obeziteye katkıda bulunduğu gerçeğinden hiç şüphe 
yoktur, ancak tek faktör bu mudur? Kesinlikle hayır. Aslında 
bu, probleme katkıda bulunan birçok faktörden sadece bir 
tanesidir, diğer faktörler ise sürekli oturmayı gerektiren bir 
yaşam tarzı, genetik faktörler ve abur cubur tüketimidir. 

66. Paragrafa göre, ----.
 obesity affects more children today than it did 

three decades ago

 obezite günümüzde otuz yıl önceye nazaran daha 
fazla çocuğu etkilemektedir.

…Sadece Birleşik Devletler için derlenen verilere 
inanılırsa, son 30 yıl içinde 2-5 yaş arası obez 
çocukların sayısı iki katına çıkarken, 6-11 yaş 
grubundaki çocukların sayısı üç katına çıktığını 
görürüz….

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

67. Paragraftan açıktırki obezite ----.
 may stem from various reasons other than 

overeating

 aşırı yemek yemenin yanı sıra çeşitli faktörlerden 
kaynaklanabilir

…ancak tek faktör bu mudur? Kesinlikle hayır. Aslında 
bu, probleme katkıda bulunan birçok faktörden sadece 
bir tanesidir,…

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

68. Paragraf temelde ---- ile ilgilidir.
 increasing prevalence of obesity among children

 çocuklar arasında obezitenin artan prevalansı i

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Birçok kişi, fiziksel görünüşlerini iyileştirmek için diyet yap-
ma yoluna başvurur. Diyet yoluyla kilo kaybı planlarının 
çoğu, diyetten bütün bir yiyecek grubunu kesmeyi içerir. 
Örneğin, herhangi bir karbonhidrat diyet planı, karbonhidrat 
içeren tüm gıdaları ortadan kaldırma ilkesine dayalı çalış-
maktadır. Diyetisyenlere göre, vücudun günlük karbonhid-
rat, protein ve yağ miktarını alması gereklidir. Her ne kadar 
bu diyet planları bir dereceye kadar kilo vermeye yarasa 
da, vücutta birçok eksikliğe neden olabilir. Sadece bedenen 
değil, zihinsel olarak da çeşitli diyet planlarından etkileniriz. 
Diyetlerin başarısızlık oranı oldukça yüksek olduğundan, bir 
insanda stres ve kaygıya neden olma ihtimali çok yüksektir. 
Diyetten olumlu sonuçlar alamayan bir kişinin depresif ve 
motivasyonsuz olması muhtemeldir. Bu, sağlık için zararlı 
olabilecek zihinsel stresle sonuçlanacaktır.

69. Paragrafa göre, kişi bir diyetten beklenen sonucu 
elde edemezse. ----.
 this might affect him / her badly 

 bu durum onu kötü bir şekilde etkileyebilir.

…. Diyetten olumlu sonuçlar alamayan bir kişinin 
depresif ve motivasyonsuz olması muhtemeldir. 
Bu, sağlık için zararlı olabilecek zihinsel stresle 
sonuçlanacaktır….

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

70. Paragraftan açıktır ki ----.
 while a diet is pursued for good reasons, it may 

also have negative effects on the dieter

 bir diyet haklı gerekçelerle izlensede,bunun diyet 
yapan kişi üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

71. Paragraftan anlaşılmaktadır ki ----.
 in a proper diet, one should consume optimum 

amount of carbohydrates, proteins, and fats every 
day

 Uygun bir diyetle, kişi her gün optimum miktarda 
karbonhidrat, protein ve yağ tüketmelidir

Diyetisyenlere göre, vücudun günlük karbonhidrat, 
protein ve yağ miktarını alması gereklidir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI
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72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bir çocuk dahi, çok erken yaşta, olgunluk düzeyinin ötesin-
de belirli bir alanda olağanüstü yetenek ve beceriler sergile-
yen bir çocuk olarak tanımlanır. Bir çocuk olağanüstü bece-
riler sergiliyorsa ve belirli bir konuda 10 yaşına kadar derin 
bir anlayış gösteriyorsa, o çocuk bir dahi olarak adlandırılır. 
Doğal yetenek ve fazlaca yoğun çalışma bir dahi ortaya çı-
karabilmektedir. Çok canlı bir hayal gücünün yanı sıra en 
önemsiz şeyleri bile hatırlama yeteneğine sahiptirler. Çok 
genç yaşta ve diğer çocuklardan çok daha hızlı bir şekilde 
yeni şeyler öğrenir ve verilenleri alırlar. Dahası, çok iyi bir 
akıl yürütme yeteneği sergilerler ve yüksek bir algı hissi ve 
günlük şeyleri gözlemledikleri için çevrelerindeki durumları 
daha iyi anlıyorlar. Daha iyi sonuçlar elde etmek için çok 
odaklanmış, yönlendirilmişlerdir ve yaptıkları her işte mü-
kemmeliyetçiliğe ulaşmak için çabalarlar.

72. Paragrafa göre , dahi bir çocuk ----.
 does not feel satisfied with an average result but 

always tries to perform his/her duties flawlessly

 ortalama bir sonuçtan tatmin olmaz daima 
ödevlerini kusursuz bir şekilde yapmaya çalışır

…Daha iyi sonuçlar elde etmek için çok odaklanmış, 
yönlendirilmişlerdir ve yaptıkları her işte 
mükemmeliyetçiliğe ulaşmak için çabalarlar….

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

73. Paragraftan açıktır ki ----.
 child prodigies have an excellent memory

 çocuk dahiler mükemmel bir hafızaya sahiptir.

Çok canlı bir hayal gücünün yanı sıra en önemsiz 
şeyleri bile hatırlama yeteneğine sahiptirler.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

74. Yazarın nihai amacı ----.
 to describe the qualities of a child prodigy

 bir dahi çocuğun özelliklerini tarif etmektir

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

İstatistikler, Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 milyondan faz-
la yetişkinin her yıl klinik depresyon ve endişeden muzdarip 
olduğunu ve en kötü yanının ise, muzdarip kişilerin % 80'inin 
herhangi bir şekilde tedavi olmadığını gösteriyor. Durum aynı 
devam ederse, uzmanlar depresyon ve kaygıların 2020 yılına 
kadar ikinci en sık rastlanan sağlık sorunu olacağını öngörü-
yorlar. Üzüntü, endişe, stres - bunlar, modern dünyada ya-
şadığımız yaşam tarzından alışık olduğumuz bazı şeylerdir. 
Yapılacak çok şeye rağmen çok az zamanımız var, işler çok 
hızlı değişiyor, daha fazla iş ve daha az iş güvenliği ile ve 
günlük yaşam standartlarını korurken günlük talepleri karşıla-
makla birlikte, çoğumuz depresyon ve kaygının sistemimize 
girip hayatın coşkusunu bozduğunu fark etmeyiz bile. Bir di-
ğer gerçek, çoğumuzun stresli olduğumuzu bildiğidir, ancak 
tıbbi yardım istemekle bu durumu asla resmileştirmek istemi-
yoruz. Bunun yerine, işleri kontrolümüz altına alıp alternatif 
tıbba bakmak eğilimindeyiz. Tıbbi yardım kesinlikle tavsiye 
edilse de güçlü ve etkili bir şekilde yardımcı olabilecek bazı 
doğal tedaviler de vardır.

75. Paragrafa göre, depresyon ----.
 generally comes out as a result of our busy 

lifestyles
 genellikle yoğun yaşam tarzımızın sonucu olarak 

ortaya çıkıyor.
…Üzüntü, endişe, stres - bunlar, modern dünyada 
yaşadığımız yaşam tarzından alışık olduğumuz bazı 
şeylerdir….

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

76. Paragraftan açıktır ki depresyon yaşayan pek çok 
kişi ----.
 tend to reject consulting professionals or seeking 

medical help
 tıbbi destek almayı ya da bir uzmana danışmayı 

reddetmektedir
…Bir diğer gerçek, çoğumuzun stresli olduğumuzu 
bildiğidir, ancak tıbbi yardım istemekle bu durumu asla 
resmileştirmek istemiyoruz….

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

77. Paragraftan anlaşılmaktadır ki ----.
 people generally fail to understand that they are 

suffering from depression
 insanlar genellikle depresyon yaşadıklarının 

farkına varmazlar.
…çoğumuz depresyon ve kaygının sistemimize girip 
hayatın coşkusunu bozduğunu fark etmeyiz bile….

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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78. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bir kişide ekstra vücut yağı bulunuyorsa bu kişiye obez de-
nir. Kadınlarda normal yağ oranı % 20, erkeklerde% 15’dir. 
Yağ içeriği kadınlarda% 30’a, erkeklerde% 25’e çıkarsa, 
obez olduğu söylenir. Obezite, ABD’de giderek artan bir 
sorun haline geldi. Etkileri yüksek tansiyon, şeker hastalığı 
veya artrit gibi şiddetli olduğu için obezite sorununu çözmek 
çok önemlidir. ABD’de aşırı kilolu kişi sayısındaki artış endi-
şe vericidir. Önce obezite istatistiklerinin ne gösterdiğine ba-
kalım. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı araştırması, 
ABD’li yetişkinlerin yaklaşık% 60’ının, çocukların ve ergen-
lerin% 13’ünün aşırı kilolu olduğunu söylüyor. Amerikalılar 
fazlasıyla televizyon izliyor ve televizyon izlemek, çalışmak 
ve uyumaktan sonraki eylemlerin içinde üçüncü sırada yer 
alıyor. Televizyon izlemeye ek olarak video oyunları oyna-
mak, DVD izlemek, bilgisayar kullanıp internette gezinmek 
de obeziteye neden olabilir.

78. Paragraftan açıktır ki obezite ----.
 is becoming a common problem in the US

 Birleşik Devletlerde yaygın bir sorun halini alıyor

..Obezite, ABD’de giderek artan bir sorun haline 
geldi…

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

79. Paragrafa göre, ----.
 frequently engaging in passive home activities 

before the monitor may result in obesity 

 çoğunlukla monitörün önünde pasif eviçi faaliyetler 
obezite ile sonuçlanabilir

... Televizyon izlemeye ek olarak video oyunları 
oynamak, DVD izlemek, bilgisayar kullanıp internette 
gezinmek de obeziteye neden olabilir…

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

80. Paragraftan anlaşılabilir ki normal yağ oranı ----.
C) varies according to one’s gender

 kişinin cinsiyetine göre değişir

..Kadınlarda normal yağ oranı % 20, erkeklerde% 
15’dir…

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI


