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1. Coronavirüs bulaşmış çoğu insan hafif ila orta 
derecede solunum yolu hastalığı yaşayacak ve 
özel tedavi gerektirmeden iyileşecektir.
A) interference: müdahale

B) devotion: adama, vakfetme

C) contribution: katkı

D) treatment: tedavi, davranış

E) emission: emisyon, yayma

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

2. Öğrenme ve hafıza fonksiyonunun, kişi yeterince 
uyuduğu zaman daha iyi çalıştığı unutulmamalıdır.
A) irrationally: mantıksız olarak

B) practically: pratik olarak, neredeyse

C) comparatively: nispeten

D) eminently: önemli ölçüde, fazlasıyla

E) adequately: yeterince

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

3. Sağ beynin önemli özelliklerinden biri, aldığı 
bilgide kalıpları tanımlama ve bunlara dayanan 
sonuçlara varma becerisi ile ilgilidir.
A) permissions: izin, müsaade

B) hazards: tehlike, risk

C) attributes: özellik

D) locations: yer, konum

E) purposes: amaç

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

4. Kaşıntılı cilt yaraları ile karakterize Morgellons 
hastalığı, ana tıp biliminde gerçek bir tıbbi durum 
olarak kabul edilmemektedir.
A) ensured: sağlamak

B) separated: ayırmak

C) acknowledged: kabul etmek

D) encountered: karşılaşmak

E) accompanied: eşlik etmek

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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5. Hamilelikte önemli bir rol oynayan progesteron 
hormonu, hamilelik boyunca yükselmeye devam 
eder.
A) trivial: önemsiz

B) destructive: yıkıcı

C) hidden: saklı

D) substantial: önemli

E) plain: sade

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

6. Post-travmatik stres bozukluğu olan insanlar, 
onlarda ilk kez olumsuz duyguları tetikleyen anın 
üzerinde düşünmekten kasıtlı olarak kaçınırlar.
A) dwelling upon: üzerinde düşünmek, kafa 

patlatmak

B) relying on: güvenmek, dayanmak

C) abiding by: uymak, itaat etmek

D) putting on: sahnelemek, kilo almak

E) standing for: temsil etmek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

7. Yüksek kolesterol ve kan basıncı tanısı konan 
insan saysının artması, insanları yemek yemenin 
sağlam bir yolu olarak ızgara yiyeceklere 
yönelmelerine neden oluyor.
 diagnose with: teşhis koymak

 turn to: yönelmek

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

8. Insanların yalan söylerken gerginliklerini gidermek 
için genellikle göz temasından kaçındıkları 
bilinmektedir.
 avoid doing: yapmaktan kaçınmak.(gerund alır)

 when doing: when bağlacı kısaltma biçimlerinden 
biridir, yaparken anlamında.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

9. Şizofreni hastaları, psikopatologların yanı sıra 
aile üyeleri tarafından desteklenmedikçe rahat bir 
yaşam süremezler.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI
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10. Lepra, insanlığı kötü şekilde etkilemiş en eski 
hastalıklardan biridir, ancak bu hastalık, erken 
tespit edilirse tedavi edilebilir hale gelmiştir.
 if kısaltması if+V3 şellinde pasif yapılır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

11. Kanserin terminal evresindekiler ne 
cerrahi müdahaleden ne de radyoterapiden 
yararlanabilirler, bu nedenle yaşam kalitelerini 
korumak için hafif bir terapi uygulanır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

12. Internet, sağlık sorunları hakkında yanlış bilgilerle 
dolu, bu nedenle, insanlar sözde sağlık web 
sayfalarında okuduklarına güvenmemelidir.
A) nevertheless: “ancak”; ara geçiştir, virgül alır, iki 

cümle arasında çelişki aranır.

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

C) on the contrary: “aksine”; geçiştir, virgül alır, iki 
cümle arasında anlamca zıtlık aranır. 

D) thus: “bu yüzden, sonuç olarak”; geçiştir, virgül 
alır. İkinci bir kullanım olarak arkasından Ving de 
alabilir. İki cümle anlamca paralel olmalıdır.

E) otherwise: “aksi halde, yoksa”; geçiştir, virgül alır. 
Arkasından gelen cümle type-1/2/3 özelliklerini 
taşımalıdır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

13. Yumurta dikkatle tüketilmelidir, çünkü kümes 
ve çiftliklerde güvensiz uygulamalar yüzünden 
mikrop bulaşmış olabilir.
A) because: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 

paralel iki cümleyi bağlar.

B) as long as: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında ‘Type’ uyumu aranır.

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

D) when: “-dığı / diği zaman”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

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

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI
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14. Tıbbi bir teknolojinin olmadığı zamanlarda insanlar 
ne kadar ciddi olursa olsun tüm hastalıkları 
iyileştirmek için ev ilaçlarına veya geleneksel tıbba 
başvururlardı.
A) although: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 

cümle arasında çelişki aranır.

B) no matter how: “-e rağmen, ne kadar.. olsa da”; 
bağlaçtır, cümle alır, iki cümle arasında çelişki 
aranır. Kendisinden sonra mutlaka “adj / adverb” 
alır.

C) when: “-dığı / diği zaman”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

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

E) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, benzetmelerde 
kullanılır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

15. Belirli bir diyete her ne amaçla başlanırsa 
başlansın, belirli bir zaman sınırından fazla devam 
edilmemesi gerekir.
A) instead of: “-nın yerine”; edattır, isim alır.

B) rather than: “-den ziyade, değil”; edattır, isim alır, 
genellikle tercih belirtir.

C) more than: “-den daha fazla”; edattır, arkasından 
genellikle sayısal kavramlar alır.

D) just like: “tıpkı..gibi”; edattır, isim alır, 
benzetmelerde kullanılır.

E) owing to: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır. 
Sebep-sonuç ifade eder.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

16. Bazı tümörlerin kendini göstermesi ve oluşması 
çok uzun zaman alması sebebiyle bazı kanser 
çalışmalarını gerçekleştirmek özellikle zordur.
A) as for: “açısından, bakımından”; edattır, isim alır.

B) in the face of: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

C) in spite of: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

D) unlike: “- nın aksine”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır. İki zıt kavramı bir araya getirir.

E) owing to: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır. 
Sebep-sonuç ifade eder.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI
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17. Tıpkı her şeyin fazlasının kötü olduğunun 
söylendiği gibi, aşırı uykunun da vücut üzerinde 
bazı kötü etkileri vardır.
A) After:“sonra”; zaman bağlacıdır, iki cümle arasında 

zaman uyumu ister.

B) When:“-dığı / diği zaman”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

C) Just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, benzetmelerde 
kullanılır.

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

E) Because: “çünkü, madem ki”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

18. Bir bebek çok az sayıda kromozom ile doğduğunda, 
bu bazı temel sorunlara işaret edebilir.
A) Although: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 

cümle arasında çelişki aranır.

B) When: “-dığı / diği zaman”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

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) In that: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, cümle 
başında kullanımı yoktur, iki cümle anlamca 
paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

19. Zayıflamaya neden olan antidepresanlar, yan 
etkilerini en aza indirgemek için doktorun 
söylediğine göre alınmalıdır.
Birinci boşlukta özne konumunda bir relative pronoun 
kullanılmalı; ya which ya da that olmalı.ikinci boşluk 
noun clause nesne karşılanmalı doktorun söylediği 
what olacak.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

20. Bir doktor tarafından aksi söylenmedikçe, 
bağımlılık riski nedeniyle bu ilaç 5 günden daha 
uzun süre kullanılmamalıdır.
 “for 5 days” – 5 gün süreyle

 “the risk of dependency” – bağımlılık riski

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Yiyeceklerdeki lif sadece bağırsak sağlığımız ve işlevi için 
değil, bunun ötesinde hayati önem taşımaktadır. Basitçe 
söylemek gerekirse, bu lifler fermente edilebilir. (21) Diğer 
bir deyişle, bizim dostane bağırsak bakterilerimiz için bir 
besindir ve fermente edilemeyen kısım bağırsak hareketini 
arttırır. Yiyeceklerdeki lifin çözünürlük, akışkanlık ve fermen-
te edilebilirlik gibi özellikleri (22) ne olursa olsun, sağlığı-
mız için gereklidir ve beslenmemizde (23) çok önemli bir 
bileşen olmalıdır. Yiyeceklerdeki lif kardiyovasküler hasta-
lıkların (24) yanı sıra kabızlıktan kansere kadar çeşitli has-
talıklara karşı koruyucu bir role sahip olduğu gösterilmiştir. 
Kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu rol daha iyi insülin 
duyarlılığına yol açan yüksek lifli gıdalar ve safra asitleri-
nin dolaşımı üzerindeki etkileri aracılığıyla gıdalardaki lifle 
ortaya çıkan kan kolesterolündeki azalma (25) kaynaklıy-
ken kolon kanserinde koruyucu rol karmaşıktır, ancak en 
azından bağırsaktaki mutajen oluşumundan kaynaklandığı 
düşünülür. 

21. A) In other words: “bir başka deyişle”

B) On the other hand: “öte yandan”

C) However: “ancak, yinede”

D) In fact: “zaten, aslında”

E) In contrast: “aksine, tersine”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

22. A) However: nasıl olursa olsun

B) Whichever: hangisi olursa olsun

C) Wherever: neresi olursa olsun

D) Whatever: ne olursa olsun

E) Whenever: ne zaman olursa olsun

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

23. A) detrimental: zararlı

B) exclusive: ayrıcalıklı özel

C) successive: ardışık, art arda

D) crucial: çok önemli

E) trivial: önemsiz

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI
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24. A) despite: “-e rağmen”

B) as well as: “-nın yanısıra, ek olarak”

C) just like: “tıpkı.. gibi”

D) unlike: “-nın aksine”

E) because of: “yüzünden, sebebiyle” 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

25. A) Because: “çünkü,-dığı için”

B) Whenever: “ne zaman olursa olsun”

C) Once: “-rır rırmaz”

D) Though: “-e rağmen”

E) Whereas: “halbuki, -iken”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

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

da ifadeyi bulunuz.

İlaç verme, bir ilaç bileşiğinin etki alanına nakledilmesi  
(26) iken gen verme, istenen bir etkiyi elde etmek için 
yabancı DNA’nın hücrelere sokulmasıdır Bu nedenle, bu 
molekülleri güvenli ve etkin bir şekilde vermek son derece  
(27) önem taşır. Fulerinler inorganik taşıyıcı sınıfıdır. Bu 
moleküller biyolojik olarak uyumlu oldukları, daha fazla se-
çicilik gösterdikleri, biyolojik aktiviteyi korudukları ve difüze 
edilecek kadar küçük oldukları (28) için tercih edilirler. DNA 
dizileri fulerinlerin amino asit türevlerine tutunurlar. Bu di-
ziler, amino gruplarının denaturasyonu veya yokolmasıyla 
taşıyıcılarından ayrılırlar. Biyokimyasal araştırmalar, kulla-
nılan geleneksel taşıyıcılara kıyasla bu taşıyıcıların daha 
fazla koruyucu kabiliyetini (29) ortaya çıkarmıştır. Fulerin-
ler, hidrofobik ilaçların verilmesinde (30) kullanılabilir. As-
lında, bu taşıyıcılar sistemdeki bu hidrofobik ilaçların yavaş 
salınımında kullanılır. Ek bir fayda ise, sağlam deri yoluyla 
kolaylıkla yayılabilmeleridir.

26. A) because: “çünkü,-dığı için”

B) as: 1. “–dıkça dikçe” 2. “çünkü,-dığı için”

C) as long as: “dığı sürece, eğer”

D) even if: “-e rağmen”

E) whereas: “halbuki, -iken”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI
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27. be of: have, carry, bear sahip olmak,taşımak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

28. A) as: 1. “–dıkça dikçe” 2. “çünkü, -dığı için”

B) even if: “-e rağmen” 

C) although: “-e rağmen”

D) unless: “olmazsa, -medikçe, -madıkça”

E) while: “halbuki, -iken”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

29. A) repaired: onarmak

B) launched: başlatmak, fırlatmak, piyasaya 
çıkarmak

C) confined: sınırlamak

D) revealed: ortaya çıkardı

E) dedicated: adamak 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

30. can be used: kullanılabilir

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

31. Insanlara daha uzun yaşamalarına yardımcı olan 
sosyal ve tıbbi müdahalelere rağmen ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU ve “despite” olduğu için 
diğer cümlenin de OLUMSUZ olması beklenmektedir.

A) “yakında çocuklardan daha fazla yaşlı insanlarımız 
olacak” seçeneği yukarısıyla çelişmemektedir.

B) “insanlar daha fazla şehirlerde yaşama eğiliminde 
ve teknoloji hızla gelişiyor” seçeneği anlamca 
olumludur.

C) “daha fazla gelişmiş ülkeler en yaşlı nüfus 
profillerine sahipler” seçeneği yukarısıyla 
çelişmemektedir.

D) “ortalama ömür beklentisindeki çarpıcı artış, 
toplumun en büyük başarılarından biri olarak 
gösteriliyor” seçeneği anlamca olumludur.

E) “bu tekniklerden hiçbiri yaşlanma sürecini 
etkilememiştir” seçeneği anlamca olumsuz 
olup yukarısıyla çelişmiştir, ayrıca “none 
of the techniques” kavramı yukarıdaki 
“interventions” ifadesine atfedilmiştir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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32. Çekingen bir kişiliği olan insanlar reddedilmeye 
aşırı duyarlıdır, ----.
Seçeneği anlamca OLUMSUZ ve isim-zamir akışı 
bakımından “people with an avoidant personality” 
değerlendirilmelidir.

A) “ve şiddetli bir ilgi ve kabul edilme istekleri 
vardır” seçeneğinde yine bu tür insanların 
özelliklerinden bahsedilmiş ve isim-zamir akışı 
bakımından da “they” görülebilmektedir.

B) “bu insanlar başkalarının ne düşündüğü 
konusunda aşırı duyarlı olsalar bile” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, oysaki “even if” ile olumluya 
geçilmeliydi.

C) “bu yüzden bu yetersizlik duyguları kişinin sosyal 
olarak engellenmesine yol açar” seçeneği anlamca 
olumsuz olsa da “these feelings of inadequacy” 
ifadesini karşılayan bir ifade görülmemektedir.

D) “ancak, onlar, eleştirilere kızararak veya ağlayarak 
tepki gösterecekleri ihtimali konusunda çok 
endişelidirler” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
oysaki “but” ile anlam olumluya gitmeliydi.

E) “bu bozuklukla ilişkili başlıca sorunlar, sosyal ve 
mesleki işlevlerde ortaya çıkarken” seçeneğinde 
“while” zıtlık bağlacıdır, ancak iki cümle arasında 
bir zıtlık ilişkisi bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

33. Uzun süreli opioid analjezik kullanımı 
durdurulmadan önce, ----. 
Cümlesinde yer alan “before”, cümleler arasında 
zaman uyumu gerektirir ve ayrıca konu olarak “opioid 
analgesics” geçmektedir.

A) “opioid ağrı kesici reçeteleri son 25 yılda giderek 
artmıştır” seçeneğinde yer alan “present perfect”, 
bir zaman bağlacının temel cümlesinde kural 
olarak yer almamalıdır.

B) “geri çekilme semptomlarının gelişimini en aza 
indirgemek için doz yavaş yavaş azaltılmalıdır” 
seçeneği anlamca uyumlu, ayrıca “the 
dose” ile “opioid analgesics” ifadesine atıfta 
bulunulmaktadır.

C) “bir kimse onun yan etkileri ve uzun vadeli etkilerini 
düşünmelidir” seçeneği ilgisizdir. Bağlaç “after” 
kullanılsaydı değerlendirilebilirdi.

D) “opioid analjezikler kan dolaşımı yoluyla beyne 
ulaşır” seçeneği ilgisizdir.

E) “ağrının artması halinde yüksek dozlarda 
alınmalıdır” seçeneği ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 4
Hakkı Kurban - Celil Ural

34. Uykusuzluk, uykuya dalma veya uykuda kalma 
güçlüğü veya uyku bozukluğudur ----.
Cümlesi anlamca havada kalmış ve sanki “relative 
clause” ile tanımlanacak gibi görünmektedir. Anlamca 
OLUMSUZDUR.
A) “insanların neredeyse yarısı şu ya da bu zamanda 

uykusuzluk yaşar” seçeneği ile yukarısı arasında 
bir zıtlık bulunmamaktadır. 

B) “ki orada insanlar bazen gündüz normal şekilde 
çalışamaz” seçeneği ilgisizdir.

C) “ki bu vasıtayla onlar birkaç saat sonra uyanırlar ve 
kolayca tekrar uykuya dalamazlar” seçeneğinde 
yer alan “through which” önüne “process-
procedure-way-method-means..” tarzında bazı 
teknik kelimeler almalıdır.

D) “insanlara, uyandıklarında yetersiz uyumuş 
gibi hissettiren” seçeneği anlamca uyumlu 
olup “that” önünde yer alan “disturbance” 
sözcüğünü tanımlamaktadır.

E) “herhangi bir bozukluğun kısa süreli uyanmalara 
neden olabileceğini ve uykuyla müdahale 
edebileceğini” seçeneğinde yer alan “that” bir 
noun clause öğesidir, çünkü arkasından tam bir 
açıklama cümlesi gelmiştir, oysaki “that” bunun 
için önüne fiil alması gerekir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

35. ----, onlar beklenen faydalara karşı muhtemel 
riskleri tartmalıdırlar.
Cümlesinde zaman “present”, isim-zamir akışı 
bakımından “they” değerlendirilmelidir.
A) “Eczane ilaçları bir eczacı tarafından reçetesiz 

satılmadan önce” seçeneğinde “they”i karşılayan 
bir sözcük bulunmamakta, ayrıca anlamca ilgisizdir.

B) “Ağrı kesiciler piyasaya sürüldüğünde” 
seçeneğinde “they”i karşılayan bir sözcük 
bulunmamakta, ayrıca anlamca ilgisizdir.

C) “Doktorlar bir ilaç reçete etmeyi düşünürlerse” 
seçeneğinde “doctors” ile “they” örtüşmekte 
aynı zamanda iki cümle arasında type uyumu 
bulunmakta, anlam olarak da örtüşmektedir.

D) “Her ne kadar reçete yazmak çoğu hekim 
uygulamalarının standart bir parçasıysa da” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır.

E) “Reçeteyle satılan ilaçların alınmasında çok ciddi 
sağlık riski olduğundan” seçeneğinde “they”i 
karşılayan bir sözcük bulunmamakta, ayrıca 
anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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36. Hemşire bakımı ve onun hastalık ve tedavi ile olan 
ilişkisi hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamasının 
yanı sıra, ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR. “In addition to” 
anlamca iki tarafta da paralellik gerektirdiğinden, 
doğru cevabın da anlamca OLUMLU olması beklenir.

A) “sağlık hizmetleri hastalara karmaşık etkileşimli 
bir ortamda verilmektedir” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

B) “aileler ve ebeveynler birçok problemle 
karşılaşacak ve onlarla baş etmeye ihtiyaç 
duyacak” seçeneği anlamca olumsuzdur.

C) “klinik deneyimi, öğrenciye çeşitli pratik beceriler 
öğrenme fırsatı sunar” seçeneği anlamca 
olumludur ve “clinical experience” iki cümle 
için de ortak öznedir.

D) “Hem hasta hem de aile modern tıbbın karmaşık 
ve genellikle korkutucu dünyasına girer” seçeneği 
anlamca olumsuzdur.

E) “profesyoneller ve personel üyelerinin soracak 
soruları, yapılacak testleri ve paylaşılacak bilgileri 
vardır” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

37. Zatürre vakalarının çoğu oral antibiyotikler 
gerektirir, ----. 
Cümlesi “zatürre”den bahsetmekte ve sanki bir 
“relative clause”ile tamamlanacak gibi görünüyor.

A) “ki onlar genellikle bir sağlık merkezinde reçete 
edilmektedir” seçeneği “which” ile yukarıdaki 
antibiyotikleri tanımlamaktadır. 

B) “ki bu vasıtayla onlar genellikle grip veya soğuk 
algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu 
sırasında veya sonrasında başlar” seçeneğinde 
yer alan “through which” önüne “process-
procedure-way-method-means..” tarzında bazı 
teknik kelimeler almalıdır.

C) “daha yaşlı yetişkinlerde farklı, daha az veya daha 
hafif semptomlar olabilirken” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir zıtlık bulunmamaktadır. 

D) “bu yüzden tedaviniz, sahip olduğunuz zatürre 
türüne bağlı olacaktır” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamakta, 
ayrıca zamir olarak “you-your” ilgisizdir.

E) “ki onlar ihtiyaç duyulduğunda işe yaramamaktadır” 
seçeneği anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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38. Et zehirlenmesi semptomları nispeten hafiftir ve 
hastalar çoğu vakada spesifik tedavi almadan 
iyileşme gösterecektir. ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU ve konu et zehirlenmesidir.

A) “Bu nedenle, komplikasyona yakalanma riski daha 
yüksek olan bazı insanlarda antibiyotik ilaçlara 
ihtiyaç duyulur” seçeneği anlamca olumsuzdur, bir 
sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. 

B) “Örneğin, olağan tedavi, sıvı kaybını önlemek için 
bol miktarda sıvı tüketmektir” seçeneğinde yer 
alan “for example” yukarıdaki cümlenin örneğini 
vermesi gerekirken, ortada böyle bir durum 
bulunmamaktadır.

C) “Buna kıyasla, meyve ve sebzeler gibi diğer 
gıdalara bazen salmonella bulaşabiliyor” seçeneği 
ile yukarısı arasında bir zıtlık bulunmamaktadır.

D) “Ancak, bazı durumlarda, özellikle çocuklarda ve 
yaşlı hastalarda, ilgili sıvı kaybı ciddi ve hayatı tehdit 
eder hale gelebilir” seçeneği anlamca olumsuzdur 
ve yukarıdaki cümle ile çelişmektedir.

E) “Ancak, eti yeterince pişirmek (kümes hayvanları 
dâhil) genellikle salmonella bakterilerini öldürür” 
seçeneği anlamca olumludur, oysaki “but” ile 
olumsuza geçilmesi gerekirdi.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

39. ----, fakat çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi 
zayıflamış insanlar bazı böcek zehri türlerine karşı 
savunmasız olabilirler. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve “but” olduğu için ilk 
cümlenin anlamca OLUMLU olması beklenir. Ayrıca 
konumuz da “pesticide poisoning”.

A) “Böcek ilaçlarına maruz kalma sürekli bir sağlık 
tehlikesi oluşturur” seçeneği anlamca olumsuzdur. 

B) “Böcek ilacı maruziyetinden kaynaklanan 
sağlık riskleri muhtemelen sağlıklı erişkinler için 
önemsizdir” seçeneği anlamca olumlu olup 
yukarıdaki cümle ile çelişki içindedir. 

C) “Böcek ilaçlarına maruz kalma ve etkileri akut 
ila kronik zehirlilik arasında değişir” seçeneği 
anlamca olumsuzdur. 

D) “Böcek ilaçları çoğunlukla sinir ve kaslarınızı 
kontrol eden vücudunuzdaki sinir sistemini etkiler” 
seçeneği anlamca olumsuzdur. 

E) “Böcek ilacı maruziyetinden kaynaklanan bazı 
sağlık etkileri hemen ortaya çıkabilir” seçeneği 
anlamca olumsuzdur. 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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40. Kataraktlar veya merceğin bulutlanması, 
görüşünüzü etkilemeye başlayabilir ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve isim-zamir uyumu 
bakımından da “your” değerlendirilmelidir.

A) “ameliyatla düzeltilir düzeltilmez” seçeneği 
anlamca olumlu, oysaki zaman bağlacı “once” 
anlamca paralellik gerektirir, ayrıca burada “your” 
bağlantısı bulunmamaktadır. 

B) “bazı yaşla ilgili şikâyetler yaygın olmadığı sürece” 
seçeneğinde “your” bağlantısı bulunmamaktadır.

C) “siz yaşlanır ve bedeniniz değişirken” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

D) “60’larınıza vardığınızda” seçeneği anlamca 
olumsuz olup “when” ile paralellik sağlanmıştır, 
ayrıca isim-zamir akışı da sağlanmıştır.

E) “ABD nüfusu yaşlanırken” seçeneği özele 
gitmektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

41. ----, bugün bir kilo kontrolü programına katılmak 
zorunda kalmazdı. 
Cümlesi “if conditional type-2” kurulumunda ve “today” 
ile yüksek olasılık “mixed type”a geçildiğinden, doğru 
cevabın “type3” olması gerekecektir. İsim-zamir akışı 
bakımından da “she” değerlendirilmelidir. 

A) “Her gün fiziksel aktivitelere devam ederse” 
seçeneği type-1 olarak kurulmuştur.

B) “Kilo vermek için gerekli yaşam tarzı değişikliklerini 
yapmamış olsaydı” seçeneği type-3 olarak kurulsa 
da anlam terstir.

C) “Yeme alışkanlıklarını değiştirmediği sürece” 
seçeneği type-1 olarak kurulmuştur.

D) “Meyve ve az yağlı yoğurt gibi sağlıklı besinler 
tüketse” seçeneği type-2 olarak kurulmuş çeldirici 
bir seçenektir, oysa yukarıda “today” olduğu için 
cevabın type-3 olarak kurulması gerekir.

E) “Enerji harcama faaliyetlerini daha gençken günlük 
rutine dahil etmiş olsaydı” seçeneği hem type-3 
hem de anlamca örtüşmektedir. “she” zamiri 
her iki cümlede de geçmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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42. Hundreds of human diseases involving enzyme 
defects have been found to be caused by genetic 
mutations.
A) Enzim bozukluklarını içeren yüzlerce insan 

hastalığına gen değişimlerinin neden olduğu 
anlaşılmıştır.

B) Enzim bozukluklarını içeren çoğu insan hastalığına 
genetik değişimlerin neden olduğu anlaşılmıştı.

C) Enzim bozukluklarına neden olan yüzlerce insan 
hastalığının gen değişimleri içerdiği anlaşılmıştır.

D) Enzim bozukluklarını içeren yüzlerce insan 
hastalığına gen değişimlerinin sebep olduğu iddia 
edilmiştir.

E) Enzim bozukluklarının yüzlercesini içeren birçok 
insan hastalığına genetik değişimlerinin neden 
olduğu bulunmuştur. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

43. Dependence on sleep aids and antianxiety 
drugs decreases alertness and results in slurred 
speech, poor coordination, confusion and slowed 
breathing.
A) Uyku ve antianksiyete ilaçlarına bağlılık 

uyanıklığı azaltır, ayrıca bulanık konuşma, zayıf 
koordinasyon, kafa karışıklığı ve yavaş nefes 
almaya sebep olur.

B) Uyku ve antianksiyete ilaçlarına bağımlılığın 
uyanıklığı azaltıp bulanık konuşma, zayıf 
koordinasyon, kafa karışıklığı ve yavaş nefes 
almaya yol açtığı belirtilir.

C) Uyku ve antianksiyete ilaçlarına bağımlılık 
uyanıklığı azaltır ve bulanık konuşma, zayıf 
koordinasyon, kafa karışıklığı ve yavaş nefes 
almaya sebep olur.

D) Antianksiyete ilaçlarına bağımlılığın uyanıklığı 
azalttığı, aynı zamanda bulanık konuşma, zayıf 
koordinasyon, kafa karışıklığı ve yavaş nefes 
almaya sebep olduğu bilinir.

E) Uyku ve antianksiyete ilaçlarına bağlılık uyanıklığı 
azaltırken bulanık konuşma, zayıf koordinasyon, 
kafa karışıklığı ve yavaş nefes almaya yol açar.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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44. The amount of alcoholic drinks a person can 
consume safely is highly individual, depending on 
genetics, health condition, sex, body composition, 
age, and family history.
A) Bir kişinin güvenle tüketebileceği alkollü içecek 

miktarı, genetik, sağlık durumu, cinsiyet, vücut 
yapısı, yaş ve aile öyküsüne bağlı olarak 
bireyseldir. (son derece?)

B) Bir kişinin güvenle tüketebileceği alkollü içeceklerin 
oranı, genetik, sağlık durumu, cinsiyet, vücut 
yapısı, yaş ve aile öyküsüne bağlı olduğundan 
oldukça bireyseldir.

C) Bir kişinin güvenle tüketebileceği alkol miktarı, 
genetik, sağlık durumu, cinsiyet, vücut yapısı, 
yaş ve aile öyküsüne bağlı olduğu için son derece 
bireyseldir. (içeceklerin?)

D) Bir kişinin güvenle tüketebileceği alkollü içeceklerin 
miktarı, genetik, sağlık durumu, cinsiyet, vücut 
yapısı, yaş ve aile öyküsüne bağlı olarak son 
derece bireyseldir.

E) Bireylerin güvenle tüketebileceği alkollü içecek 
miktarı, genetik, sağlık durumu, cinsiyet, vücut 
yapısı, yaş ve aile öyküsüne bağlı olarak oldukça 
kişiseldir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

45. For people who have a family history of a genetic 
disorder but no symptoms, a predictive test can 
help determine a person’s risk for developing the 
disorder in the future.
A) Gelecekte, ailesinde genetik bir bozukluk öyküsü 

olan fakat belirtilere sahip olmayan insanlar, 
öngörücü testler kullanarak, bu bozukluğu 
geliştirme risklerini belirleyebilecekler.

B) Ailelerinde genetik bozukluk belirtilerine sahip 
olan insanlar için, öngörücü testler, gelecekte 
bu bozukluğu geliştirme risklerini belirlemeye 
yardımcı olur.(öyküsü?) (kişinin?)

C) Ailesinde genetik bir bozukluk öyküsü olan ancak 
belirtilere sahip olmayan insanlar için, öngörücü 
bir test, kişinin bu bozukluğu geliştirme riskini 
belirlemeye yardımcı olabilecektir. (gelecekte?)

D) Ailesinde genetik bir bozukluk öyküsü olduğu halde 
belirtilere sahip olmayan insanlar öngörücü bir 
test yardımıyla gelecekte bu bozukluğu geliştirme 
risklerini belirleyebilirler.

E) Ailesinde genetik bir bozukluk öyküsü olan ancak 
belirtilere sahip olmayan insanlar için, öngörücü 
bir test, kişinin gelecekte bu bozukluğu geliştirme 
riskini belirlemeye yardımcı olabilir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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46. A diagnosis of Zika virus infection can only be 
confirmed through laboratory tests on blood or 
other body fluids, such as urine, saliva or semen.
A) Zika virüsü enfeksiyonunu ancak kan veya idrar, 

tükürük ya da sperm gibi diğer vücut sıvıları 
üzerindeki laboratuvar testleri teyit edebilir. 
(tanısı?) (ile?)

B) Zika virüsü enfeksiyonu tanısı ancak kan veya 
idrar, tükürük ya da sperm gibi diğer vücut sıvıları 
üzerindeki laboratuvar testleri ile teyit edilebilir.

C) Zika virüsü enfeksiyonu tanısı ancak kan veya 
idrar, tükürük ya da sperm gibi diğer vücut sıvıları 
üzerindeki laboratuvar testleri sayesinde konabilir.

D) Zika virüsü enfeksiyonu tanısı ancak kan veya 
idrar, tükürük ya da sperm gibi diğer vücut sıvıları 
içeren laboratuvar testleri sayesinde tespit 
edilebilir.

E) Zika virüsü enfeksiyonu tanısı ancak kan, idrar, 
tükürük ya da sperm gibi vücut sıvıları üzerindeki 
laboratuvar testleri ile teyit edilmektedir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

47. When the thyroid gland does not carry out its 
function, the basal metabolic rate is reduced by 
about 40%.
A) Tiroid bezi işlevini yerine getirmediği için bazal 

metabolizma hızı yaklaşık % 40 düşer.

B) Tiroid bezi işlevini yerine getirmediği zaman, bazal 
metabolizma hızı yaklaşık % 40 düşer.

C) Tiroid bezi işlevini yerine getirmediği zaman, 
bazal metabolizma hızı % 40 oranında düşecektir. 
(yaklaşık?)

D) Tiroid bezi işlevini yerine getirmezse, bazal 
metabolizma hızının yaklaşık % 40’a düşmesine 
sebep olur.

E) Tiroid bezi işlevini yerine getiremediği zaman, 
bazal metabolizma hızını yaklaşık % 40’a düşürür.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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48. Gebeliğin çarpıcı bir özelliği, kan basıncı ve 
periferik vasküler direncin, döllenmeden hemen 
sonra düşmesidir.
A) A striking feature of pregnancy is that blood 

pressure and peripheral vascular resistance 
change after conception. (soon?)

B) A striking sign of pregnancy is that blood pressure 
or peripheral vascular resistance fall soon after 
conception.

C) A striking feature of pregnancy is that blood 
pressure and peripheral vascular resistance fall 
soon after conception.

D) A striking feature during pregnancy is that blood 
pressure as well as peripheral vascular resistance 
fall soon after conception.

E) A striking feature of pregnancy is that blood 
pressure or peripheral vascular resistance change 
soon after conception.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

49. Son çalışmalar beyin tümörü gelişmesi riskiyle, 
kişinin cep telefonu kullanarak geçirdiği zaman 
arasında bir ilişki bulmamıştır.
A) Recent studies found a link between the risk of 

developing brain tumour and the amount of time 
one has spent using a mobile phone.

B) Recent studies found no link between the risk of 
developing brain tumour and the amount of time 
one has spent using a mobile phone.

C) Recent studies showed no link between the risk of 
developing brain tumour and the amount of time 
one has spent using a mobile phone.

D) Recent studies deny any link between the risk of 
developing brain tumour and the amount of time 
one has spent using a mobile phone.

E) Recent research found no link between the risk of 
having brain tumour and the amount of time one 
has spent using a mobile phone.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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50. Hareket etmediğimizde bile, kaslarımız “kas 
tonüsü” olarak bilinen kısmî bir kasılma 
durumunda olur.
A) Although when we are not moving, our muscles 

are in a state of partial contraction known as 
“muscle tone”.

B) Even when we are not using them, our muscles are 
in a state of partial contraction known as “muscle 
tone”.

C) Even if we do not move, our muscles are in a state 
of partial contraction known as “muscle tone”.

D) Even when we are not moving, our muscles are in 
partial contraction, a state called “muscle tone”. (a 
state of?)

E) Even when we are not moving, our muscles are 
in a state of partial contraction known as “muscle 
tone”.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

51. Beyin faaliyeti, beynin çeşitli bölümleri tarafından, 
faal oldukları zaman yayılan “beyin dalgaları” nı 
ölçerek ve kaydederek tetkik edilebilir.
A) Brain activity can be studied by measuring and 

recording the “brain waves” given off by some 
parts of the brain when they are active.

B) Brain activity should be studied by measuring and 
recording the “brain waves” given off by various 
parts of the brain when they are active.

C) Brain activity can be studied by measuring and 
recording the “brain waves” given off by various 
parts of the brain when they are active.

D) Brain activity can be studied by measuring and 
recording the “brain waves” given off by various 
parts of the brain when they are functioning.

E) Brain activity can be studied by measuring and 
recording the “brain waves” given off by active 
parts of the brain. (when they are active?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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52. Her gün vücuttan ter, idrar ve dışkı yoluyla tuzlar 
kaybedildiği için, onlar besin alımı ile telafi 
edilmelidir.
A) Since salts are lost from the body daily through 

sweat, urine and faeces, they must be replaced by 
dietary intake.

B) Although salts are lost from the body daily through 
sweat, urine and faeces, they can be replaced by 
dietary intake.

C) Since salts are lost from the body constantly 
through sweat, urine and faeces, they should be 
replaced by dietary intake.

D) Salts are given off the body daily through sweat, 
urine and faeces however, they must be replaced 
by dietary intake.

E) Salts must be replaced by plenty of dietary intake 
because they are lost from the body daily through 
sweat, urine and faeces.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

53. Hareket halindeki her bir kişi cinsiyet, yaş, din, 
uyruk veya ırk bazında ayrım yapmaksızın genel 
sağlık güvencesine ve temel sağlık hizmetlerine 
eşit erişime sahip olmalıdır.
A) Each and every person on the move should have 

universal health coverage as well as equitable 
access to essential quality health services without 
discrimination on the basis of gender, age, religion, 
nationality or race.

B) Each and every person on the move must have 
universal health coverage and equitable access 
to essential quality health services without 
discrimination on the basis of gender, age, religion, 
nationality or race.

C) All the people on the move must have universal 
health coverage and equitable access to essential 
quality health services without being discriminated 
on the basis of gender, age, religion, nationality or 
race.

D) Each and every person must have universal health 
coverage and equitable access to essential quality 
health services without discrimination on the basis 
of gender, age, religion, nationality and race. (On 
the move?)

E) Each person should have universal health 
coverage and equitable access to essential quality 
health services without discrimination on the 
basis of gender, age, religion, nationality or race. 
(every?) (on the move?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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54. Insan vücudu, çok çeşitli bitki ve hayvan 
dokularını sindirerek bu gıdaları kullanılabilir 
protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral 
haline dönüştürebilir. Sindirim sistemi, gıdayı 
alır, onu emilebilir parçacıklara dönüştürür ve 
sindirilmemiş atıkları atar. Sindirim sistemi yoluyla 
emilen parçacıklar tüm vücuda ulaşabilmeleri için 
kan dolaşımıyla taşınır. ----. 
Paragrafta insan vücudunun gıdaları nasıl işlediğinden 
onları vitamin ve minerallere nasıl dönüştürdüğünden 
bahsetmektedir

A) “Yani, vücut besin maddelerini yiyecek ve 
içecekten karbonhidratlara, proteinlere, yağlara ve 
vitaminlere ayırır” seçeneğinde yer alan “that is” bir 
önceki cümlenin açıklamasını yapar, ancak burada 
böyle bir durum söz konusu değildir. 

B) “Ancak, vücut, amino asitleri ince bağırsak 
yoluyla emer, ki sonra onları vücut etrafında 
taşır” seçeneğinde bir önceki cümleyle çelişki 
bulunmamaktadır. 

C) “Eğer sindirim sistemi kapanırsa, vücut 
beslenemez veya kendini atıklardan kurtaramaz” 
seçeneği anlamca olumsuzdur. 

D) “Bu, vücut gelişim, bakım ve onarım maddeleri 
kadar aktivite için enerji de sağlar” seçeneği 
vücudun gıdayı işleyişiyle ilgili bilgi vermeye 
devam etmiş, anlam bütünlüğü sağlanmıştır. 

E) “Sindirim sisteminin en yaygın olarak bilinen 
hastalıkları arasında kolon kanseri vardır” 
seçeneği özele gitmiş, anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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55. Ağrı, bizi zararlı uyaranlara karşı koruyan bir 
işarettir. Aşırı miktarda basınç, ısı, soğuk, aşırı 
mekanik gerilme ve belirli kimyasal bileşikler gibi 
herhangi bir uyarıcı türü ağrı reseptörlerini uyarır. 
----. Ancak, çoğu iç organa ağrı reseptörleri ile 
ulaşılamaz. Bu nedenle, içyapılardan gelen ağrının 
yerinin bulunması genellikle zordur. Aslında, ağrı 
genellikle tetiklenen organa geri yansıtılmaz. 
Bunun yerine, ilgili organın bir miktar uzakta 
olabileceği derinin hemen altındaki bir alana 
yönlendirilir. Ağrının yönlendirildiği alan, ilgili 
organla aynı seviyedeki omurilikten gelen sinir 
liflerine bağlıdır.
Paragrafta boşluğun önünde ve boşluktan sonra 
dikkat çeken nokta “receptors” ifadesidir. Ayrıca 
boşluktan sonra “however” ile OLUMSUZA geçilmiş, 
doğru cevabın anlamca OLUMLU olması beklenir.

A) “Ancak deri de ağrının yanı sıra iki ayrı duyu olan 
ısı ve soğuğa duyarlıdır” seçeneği ilgisizdir.

B) “İç organlar ayrıca kimyasal olarak hassas, 
olağandışı kimyasal ajanlardır” seçeneği boşluktan 
sonraki cümle ile bir çelişki içinde değildir.

C) “Isı ve soğuktan kaynaklanan ağrı diğer ağrı 
türlerine göre çok daha güçlüdür” seçeneği 
ilgisizdir.

D) “İnsan vücudunda ağrı reseptörleri, hemen hemen 
her dokuda bulunan bazı duyu nöronlarının 
uçlarıdır” seçeneğinde hem reseptör 
geçmekte hem de boşluktan sonraki cümle ile 
çelişmektedir.

E) “Organın, çok çeşitli zararlı uyaranlarla baş 
edemeyeceği açıktır” seçeneği hem anlamca 
olumsuz hem de paragrafla ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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56. Böbreklerimiz metabolik atıkları çıkartır ve vücut 
sıvılarının hacmini ve bileşimini düzenlemeye 
yardımcı olur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
böbrek hastalığı olan 13 milyondan fazla kişide 
onların hayati fonksiyonları üzerinde fikir birliğine 
varılmıştır. Aslında, böbrek hastalığı Birleşik 
Devletler’ de başlıca insan hastalıkları arasında 
yaygınlık açısından dördüncü sırada yer alır.  
----. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 
dünyada en sık görülen böbrek hastalıklarından 
biri, böbrek filtreleme birimlerinin hasarıyla 
bağlantılı glomerülonefrittir. Hasarın bir otoimmün 
tepkiden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Paragrafta boşluktan sonra gelen “for instance” 
ile “kidney diseases” geçmekte, dolayısıyla doğru 
cevapta da hastalık aranmalı ve anlam olumsuz 
olmalıdır.

A) “Glomerülonefrit yaygın olup böbrek düzgün bir 
şekilde filtrelemediğinde ortaya çıkar” seçeneği 
doğrudan özele gitmektedir.

B) “Böbrek fonksiyonu, enfeksiyonlar, cıva gibi 
maddelerle zehirlenmeler, lezyonlar, tümörler, 
böbrek taşları, şok veya dolaşım hastalığı ile 
bozulabilir” seçeneği ile boşluktan sonraki 
cümle anlamca örtüşmektedir.

C) “Böbreklerin, belirli enfeksiyonlara karşı bağışıklı 
olan çok etkili bir filtreleme sistemi vardır” seçeneği 
anlamca olumlu olup boşluktan sonraki cümle ile 
örtüşmemektedir.

D) “Birleşik Devletlerde böbrek hastalığı çeken 
insanların sayısı sabit kalacaktır” seçeneği ile 
boşluktan sonraki cümle ilgisizdir.

E) “Bağışıklığın tepkisi, böbreğin filtreleme 
fonksiyonunun bozulmasının nedeni olabilir” 
seçeneği ile boşluktan sonraki cümle ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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57. Bağışıklık sistemi doğumda işlevsel olmasa da, 
bebekler plasenta yoluyla annelerinden aldıkları 
antikorlarla korunurlar ve emen bebekler de 
annelerinin sütünden antikor alırlar. Bu antikorlar, 
yaşamın ilk aylarında bebeğin kendi bağışıklık 
sistemi gelişene kadar koruma sağlar. Nadir 
durumlarda, bağışıklık sistemi gelişemeyerek 
çocuğu bağışıklık korumasız bırakır. ----. Bu 
nedenle, onlar, normal dünyanın bir parçası olan 
mikroorganizmalardan onları izole etmek için 
steril yerlere kapatılırlar.
Paragrafta boşluğa kadar “infant” ve “the child” 
kelimeleri geçmekte, boşluktan sonra ise “they” ve 
“them” zamirlerine geçiş yapıldığına göre, mutlaka 
doğru cevapta çoğul kişi ya da grup isminin geçmesini 
bekleriz.

A) “Aslında yetersiz bir bağışıklık tepkisi anlamına 
gelen bağışıklık yetersizliği çeşitli nedenlerden 
dolayı ortaya çıkabilir” seçeneğinde bahsedilen 
zamirlere gönderme yapılmamıştır.

B) “Herhangi bir virüs veya bakteri maruziyeti, bu 
tür çocuklar için ölümcül olabilir” seçeneği ile 
isim-zamir akışı sağlanmış olup anlamca da 
paragrafın akışına hitap edilmiştir.

C) “Çocuklarda bağışıklık yetersizliğinin nedenleri 
doğumdan sonraki ilk aylara kadar izlenebilir” 
seçeneği devamındaki cümle ile sebep-sonuç 
ilişkisi oluşturmamaktadır.

D) “Kemoterapi ilaçlarının bağışıklık yetersizliğinin 
oluşumunda herhangi bir etkisi yoktur” seçeneğinde 
bahsedilen zamirlere gönderme yapılmamıştır.

E) “Çocuk ölümleri, çocukların virüslere veya 
bakteriyel maruz kalmasına bağlı olmayabilir” 
seçeneğinde çocuk ölümlerinden bahsedilmektedir, 
genele gidilmiştir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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58. Bir başkasının aynısını yaparken gördüğünüzde 
neden esnediğinizi hiç merak ettiniz mi? 
Insanların yaklaşık% 55’i başkasının esnediğini 
gördükten sonra beş dakika içinde bunu yapar. 
Bazı araştırmalara göre, bu eylem bir empati 
işaretidir. Geçmişte, bu birbirlerine işaret vermek 
için kullanılan bir yöntemdi ve şu anda bulaşıcı bir 
reaksiyon olarak gördüğümüz şey aslında insan 
atalarından kalan bir karşılıktır. Empati kuramı test 
edilmiştir. Test edilen gruplar arasında otistik ve 
otistik olmayan çocuklar yer aldı. ----, çünkü otistik 
çocuklar için empati göstermek çok zordur. Birkaç 
hayvan ve balık türü esnediyse de, bunun sadece 
insanlarda ve maymunlar ve şempanzeler gibi 
diğer primatlarda bulaşıcı olduğu görülür.
Paragrafta konu esnemenin bulaşıcı olup olmadığıdır. 
Boşluktan önceki cümlede otistik çocuklarla özele 
gidilmekte ve boşluktan sonra da otistik çocukların 
geçtiği görülmektedir. Bu durumda doğru cevapta 
onlara mutlaka gönderme yapılmalıdır. Bu, sadece A 
ve D seçeneklerinde görülüyor.

A) “Bu çalışmalar, otistik olmayan çocuklar ile 
karşılaştırıldığında otistik çocukların birine tanık 
olduktan sonra esneme ihtimallerinin daha az 
olduğunu gösterdi” seçeneği hem boşluktan 
önceki testlere gönderme yapmış hem de 
otistik çocuklara gönderme yaparak paragrafın 
akışını sağlamaktadır. 

B) “Bulaşıcı esneme, empati, yorgunluk veya enerji 
seviyeleri gibi değişkenlerle fazlasıyla alakalı 
değildir” 

C) “Bulaşıcı esneme sonuçta şizofreni ve otizm gibi 
hastalıkların daha iyi anlaşılmasına yol açabilir” 
autistic children?

D) “Connecticut Üniversitesi’nden 2010 yılında 
yapılan bir araştırma, otizmli çocukların, bulaşıcı 
biçimde esneme ihtimalinin diğerlerine göre 
daha düşük olduğunu buldu” seçeneği zamansal 
olarak paragrafa uymamaktadır, ayrıca bu yapılan 
araştırma boşluktan sonraki cümlede kendine yer 
bulmamaktadır.

E) “Kendiliğinden olan esneme tipik olarak birisi 
yorgun veya sıkılmış olduğunda oluşur” autistic 
children?

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 4
Hakkı Kurban - Celil Ural

59. Çoğu insan, bazı ilaçların, sağladıkları tıbbi 
faydalardan ötürü kabul edilebilir ve hatta arzu 
edilir olduğuna inanmaktadır. Ancak tüm psikoaktif 
ilaçlar - kan beyin bariyerini aşan ve zihinsel 
işlevleri değiştiren ilaçlar - potansiyel olarak 
sağlığa zararlıdır. ----. Örneğin, antihistaminikler, 
kafa karışıklığı, baş dönmesi, ağız kuruluğu ve 
görme bulanıklığına neden olabilir. 
Paragrafta anahtar kelime boşluktan sonra gelen “for 
example” geçişidir. Örnek olarak çeşitli yan etkiler 
verdiğine göre doğru cevapta “side effects” tarzında 
bir kavramla karşılaşmamız gerekmektedir.

A) “Ancak, tüm ilaçlar - hatta reçetesiz satın 
aldıklarınız bile - yan etkileri olma potansiyeline 
sahiptir” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki 
“however” ile olumlu anlama geçilmesi gerekirdi.

B) “Belki de dahili olarak alınan ilaçlar için en 
yaygın yan etki dizisi gastrointestinal sistemi 
kapsar” seçeneği anlamca devamındaki cümleyle 
örtüşmemektedir.

C) “Psikoaktif olmayan ilaçlar bile hoş olmayan yan 
etki potansiyeline sahiptir” seçeneği boşluktan 
sonraki “for example” ile örtüşmektedir, ayrıca 
yan etkilerden bahsedilmektedir.

D) “Alerjik reaksiyonlar herhangi bir ilaca bağlı 
olabilir ve kaşıntı ve döküntü arasında değişebilir” 
seçeneğinde yan etkiye dair bir şey geçmemektedir.

E) “Antihistaminikler histaminleri azaltır veya 
bloke eder, bu nedenle alerji semptomlarını 
durdururlar” seçeneğinde yan etkiye dair bir şey 
geçmemektedir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) Grip antibiyotik ile tedavi edilemez, ancak yıllık 
grip aşısı ile engellenebilir. (OLUMLU) (II) Her yıl 
binlerce insanın canını alan çok ciddi bir enfeksiyon 
olabilir. (OLUMSUZ) (III) Grip aşıları yüzde yüz etkili 
olmasa da, bu virüse karşı sahip olduğumuz en iyi 
korumadır. (OLUMLU) (IV) Antiviral ilaçlar, eğer 
hastalanırsanız grip süresini kısaltmaya ve eğer 
gripli birine maruz kalırsanız, ondan korunmanıza 
yardımcı olabilir. (OLUMLU) (V) Bu ilaçlar sadece 
reçeteyle satılmaktadır, bu nedenle bunları almak için 
doktorunuzu görmeniz gerekecek.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) Otizmin başlıca tanı işaretleri sosyal izolasyon, göz 
temasından yoksunluk, zayıf dil kapasitesi ve empati 
yokluğudur. (II) Diğer, daha az bilinen semptomlar 
da genel olarak belirgindir. (III) Örneğin, otizmi olan 
birçok insan, mecazları anlamada güçlük çeker. 
(IV) Yine de otizmli çocuklar serebellumda karakteristik 
bozukluklara sahiptirler. (V) Onlar başkalarının 
davranışlarını taklit etmekte de güçlük çekerler.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Basitçe Alzheimer olarak da adlandırılan Alzheimer 
hastalığı (AH), genellikle yavaş başlayan ve zamanla 
kötüye giden kronik bir nörodejeneratif hastalıktır. 
(OLUMSUZ) (II) O, bunama vakalarının% 60-
70’inin nedenidir. (OLUMSUZ) (III) İlaçlı ve ilaçsız 
tedaviler, hastalığın hem bilişsel hem de davranışsal 
semptomlarına yardımcı olabilir. (OLUMLU) (IV) En 
sık karşılaşılan erken belirti, son olayları hatırlama 
konusundaki zorluktur (kısa süreli hafıza kaybı). 
(OLUMSUZ) (V) Hastalık ilerledikçe, semptomlar dil ile 
ilgili sorunlar, yönelim bozukluğu (kolayca kaybolma 
dahil), ruh hali değişiklikleri, motivasyon kaybı, öz 
bakımını yönetememe ve davranış sorunları içerebilir. 
(OLUMSUZ) 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

63. (I) İlk olarak 1960’da geliştirilen ‘LASER’, ‘uyarılmış 
radyasyon emisyonu yoluyla hafif amplifikasyon’ un 
kısaltmasıdır. (II) Lazerler, son yıllarda çeşitli deri 
hastalıklarını tedavi etmek için dermatolojide giderek 
yaygın bir şekilde kullanılan yüksek yoğunluklu ışık 
kaynaklarıdır. (III) Onlar, kısa bir aralıkta önemsiz 
yayılımı olan belirli bir dalga boyundaki yüksek 
yoğunluklu bir ışın kullanırlar ve onu deriye odaklarlar. 
(IV) Cildin lazer ışığını emen üç bileşeni vardır: 
melanin, hemoglobin ve hücre içi veya hücre dışı 
suyu. (V) Diğer meraklılarla karşılaştırıldığında, lazer 
meraklıları, maliyet ve potansiyel tehlikelerden dolayı 
çok daha az yaygındır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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64. (I) Çölyak hastalığı, glutene intoleransı ve 
karbonhidratlar arasındaki ilişki 1940’larda Willem 
Dicke tarafından kuruldu. (II) Çölyak hastalığına, tropik 
olmayan spru, endemik spru, gluten intoleransı, gluten 
enteropatisi ve glutene duyarlı enteropati de denir. (III) 
Terim 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve ‘abdominal’in 
Yunanca adından türetilmiştir. (IV) Hastalığın en 
erken kaydı, ikinci yüzyılda Kapadokyalı Aretaeus 
tarafından yapıldı. (V) Onun çalışması daha 1856’da 
Francis Adams tarafından Sydenham Topluluğu’nda 
yorumlanmış ve daha ileri analizleri için hazırlanmıştır.

(I).cümlede geçen şahıs, başka seçeneklerde bir daha 
geçmemektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Tüberküloz, belirli bir süre içinde ve yayılmasını 
önlemek için havalandırmanın az olduğu yerlerde 
öksürük ve hapşırma yoluyla diğer insanlara 
bulaştırılan bir solunum yolu hastalığıdır.  
(II) Kalabalık, sağlıksız koşullarda ona yakalanan 
çoğu kişi diğer enfeksiyonlardan (AIDS) veya yaştan 
dolayı düşük bağışıklığa sahiptir. (III) Bazı vakalarda, 
semptomlar yaşamın ilerleyen zamanlarına kadar 
ortaya çıkmayabilir çünkü vücudun bağışıklık sistemi 
kişi yaşlanana ve bağışıklık sistemi bir şekilde düşene 
dek hastalığı kontrol altında tutar. (IV) Çocuklarda 
tüberküloz semptomlarının daha erken bir evrede 
tanımlanması, hızlı iyileşmeyi teşvik eder. (V) Bu 
yüzden, bu hastalık kalabalık olan ve havalandırmanın 
TB’nin yayılmasını önlemek için yeterli olmadığı bazı 
huzurevlerinde yaygındır.

Çocuklarda tüberküloz (IV).cümle dışında başka 
yerde geçmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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66. - 68. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü 

bozan cümleyi bulunuz.

Hepimiz, egzersizin sağlık açısından harika olduğunu du-
yuyoruz, ancak birçoğumuz tam etkisini bilmiyor. İstenilen 
fiziksel şekle ulaşmak için önemli olsa da, zihin ve ruh 
üzerindeki etkileri de iyi bilinir. İnsanların çoğu faydaların-
dan haberdar olmasına rağmen, pek çoğu aktif olarak uy-
gulamaz. Bu hepimizin yoğun olmasından kaynaklanabilir, 
ancak öneminden tamamen haberdar olmadıkları için her-
hangi bir etkinliğe dahil olmayan birçok kişi bulunmaktadır. 
Onlar -yanlış bir şekilde- egzersiz yapmanın yalnızca vücut 
geliştiricileri için önem taşıdığına inanmaktadırlar. Anlaya-
madıkları şey, vücudumuzun düzgün çalışması için birtakım 
egzersizlerin yapılması gerektiğidir ve bunu yapmadığı-
mızda, yıpranmamız kaçınılmazdır. Günümüzdeki yaşam 
tarzımız, teknolojideki sayısız yenilik sayesinde büyük bir 
değişim geçirdi. Neredeyse tüm günlük işlerinizi yapmak 
için bir makine edinebilirsiniz ancak bu, herhangi bir fiziksel 
etkinliğe katılma ihtimalini azaltır. Hareletsiz bir yaşam tarzı 
uzun vadede vücudumuzu etkileyebilir, bu nedenle normal 
fitness rejimine girmemiz önemlidir.

66. Egzersizin ---- şeklinde yaygın bir yanlış anlama 
vardır.
E) exercising is for bodybuilders, not for other people

 başka insanlar için değil vücut geliştiricileri için 
olduğu

Onlar -yanlış bir şekilde- egzersiz yapmanın yalnızca 
vücut geliştiricileri için önem taşıdığına inanmaktadırlar.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

67. Paragrafa göre, egzersiz yapmak ----.
B) affects our mental health positively

 zihinsel sağlığımızı olumlu etkilemektedir

…zihin ve ruh üzerindeki etkileri de iyi bilinir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

68. Parçadan açıktır ki teknoloji ----.
D) has had a negative effect on chances for physical 

activity in people’s lives

 insanların yaşamında fiziksel aktivite açısından 
olumsuz etki yaratmaktadır.

…teknolojideki sayısız yenilik sayesinde büyük bir 
değişim geçirdi. Neredeyse tüm günlük işlerinizi 
yapmak için bir makine edinebilirsiniz ancak bu, 
herhangi bir fiziksel etkinliğe katılma ihtimalini azaltır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI
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69. - 71. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü 

bozan cümleyi bulunuz.

El yapımı saf siyah Afrika sabunu kullanımı cildinizi daha 
yumuşak ve parlak hale getirebilir. Geleneksel olarak Batı 
Afrika’da, özellikle de Gana’da, güneşte kurutulan palmiye 
yapraklarından, kakao tozundan, kavrulmuş muz kabukla-
rından ve shea(bir tür Afrika ağacı) yağından yapılır. Bugün 
bile, Nijerya’da yerleşik Yoruban kabilesi insanları hala bu 
sabunu yapıyor. Kendi özel yağ karışımlarını kullanıyorlar 
ve belirli bir pişirme tekniğini uyguluyorlar. Gizli tarifler bir 
nesilden diğerine özenle aktarılmaktadır. Bu kabileler tara-
fından yapılan siyah sabun özgün kabul edilir. Sabun siyah 
veya kahverengi olabilir. Kavrulmuş muz kabukları rengi be-
lirler. Muzlar uzun süre kavrulursa, sabun daha koyu hale 
gelir. Yapay kokulu değildir ve renk arttırıcı hiçbir madde 
veya koruyucu içermez. Kakao tozu içerdiği için doğal bir 
toprak kokusu veya hafif bir çikolata kokusu vardır. Normal 
sabunlar kadar sert değildir ve şekli de aynı değildir, bu da 
onları normal sabunlardan ayırmayı kolaylaştırır. Aslında 
yumuşak ve ufalanmıştır. Kullanılan maddeler ve hazırla-
ma yöntemi yerden yere değiştiği için, sabun şekli, rengi 
ve ebadında değişiklik gösterir. Nubian Heritage ve Shea 
Moisture gibi markalar saf siyah Afrika sabunu gibi doğal ve 
organik güzellik ürünleriyle ünlüdür.

69. Paragrafa göre Afrika el yapımı siyah sabunu ----.
C) does not have a fixed preparation technique or 

material 

 sabit bir hazırlama tekniği ve materyaline sahip 
değildir.

….Kullanılan maddeler ve hazırlama yöntemi yerden 
yere değiştiği için,

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

70. Afrika el yapımı siyah sabunu ----.
A) may make the skin softer and brighter

 cildi daha yumuşak ve parlak yapmaktadır.

….El yapımı saf siyah Afrika sabunu kullanımı cildinizi 
daha yumuşak ve parlak hale getirebilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI
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71. Paragraftan açıktır ki ----.
E) handmade raw African black soap can be 

distinguished from regular soaps without much 
difficulty 

 Afrika el yapımı siyah sabunu normal sabunlardan 
pek zorlanmadan ayırt edilebilir.

Normal sabunlar kadar sert değildir ve şekli de aynı 
değildir, bu da onları normal sabunlardan ayırmayı 
kolaylaştırır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

72. - 74. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü 

bozan cümleyi bulunuz.

İnsan vücudu, hastalık yaratan patojenlerle savaşmak ve 
hastalıkları önlemek için kendi savunma mekanizmasına 
sahiptir. Bu sistem, hastalık yaratan mikropları tanır ve on-
ları vücudunu saldırıdan korumak için yok eder. Güçlü bir 
bağışıklık sistemi tüm bu işlevleri mükemmel şekilde yeri-
ne getirebilirken, zayıf olan vücudu enfeksiyonlara karşı 
savunmasız bırakabilir. Çoğumuz, sağlığımızın iyi olduğu 
süre boyunca bağışıklık sisteminin önemini anlamıyor. Bu 
sistem zayıfladığında, vücudu hastalıklardan koruyama-
maktadır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasıyla bağ-
lantılı birçok faktör vardır. Bunlar arasında yeterli egzersiz 
yapmak, dengeli beslenme, hijyen, yeterli uyku, iyi zihinsel 
sağlık ve ideal vücut ağırlığı yer almaktadır. Aralarında en 
önemlisi bağışıklığı artıran gıdaları içeren sağlıklı ve denge-
li bir diyettir. Meyve, sebze, mantar ve balık gibi bağışıklık 
sistemini güçlendirici pek çok doğal yiyecek vardır. Bitkisel 
olanlar sarımsak, fesleğen, sarmaşık kökü ve adaçayını içe-
rir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüm mineralleri ve 
vitaminleri sağlayacak belirli bir yiyecek veya bitki bulunma-
dığından dengeli bir diyet çok önemlidir.

72. Bağışıklık sisteminin düzgün işlemesi için pek çok 
faktör vardır ancak, ----.
B) a healthy and balanced diet has the utmost 

importance

 sağlıklı ve dengeli bir diyet en çok önemi 
taşımaktadır

Aralarında en önemlisi bağışıklığı artıran gıdaları 
içeren sağlıklı ve dengeli bir diyettir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI
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73. Paragrafa göre, pek çok insan ----.
C) fail to recognize the significance of immune system 

when they are healthy

 sağlıklıyken bağışıklık sisteminin farkına 
varamamaktadır.

…Çoğumuz, sağlığımızın iyi olduğu süre boyunca 
bağışıklık sisteminin önemini anlamıyor.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

74. Parçadan açıktırki ----.
E) a strong immune system is necessary for a healthy 

body 

 sağlıklı bir beden için güçlü bir bağışıklık sistemi 
gereklidir.

Bu sistem zayıfladığında, vücudu hastalıklardan 
koruyamamaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI
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75. - 77. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü 

bozan cümleyi bulunuz.

Bronşit ve zatürre, her ikisi de akciğerler, plevra boşluğu, 
bronşlar, nefes borusu ve üst solunum yollarını içeren so-
lunum sistemini etkilediğinden solunum yolu rahatsızlıkla-
rıdır. Ortak bazı belirtileri olmasına rağmen, bu iki durum 
arasında önemli farklar vardır. Bronşit ilaçlarla kontrol edile-
bilirken zatürre nispeten ciddi kabul edilir ve tedavisi zordur. 
Bu nedenle, bu iki durum arasındaki farklar hakkında doğru 
bilgi elde etme ve erken teşhis tedavileri için çok önemlidir. 
Bu, iyileşmenin tüm sürecini hızlandırmaya yardımcı olabi-
lir. Bronşit, bronşlar veya bronşial tüplerin iltihaplanmasıyla 
kendini gösteren bir hastalıktır. Bakteriyel ve viral enfek-
siyonlarla duman gibi rahatsızlık verici maddelere maruz 
kalmaktan kaynaklanabilir. Öte yandan, zatürre, akciğer 
dokularının bir enfeksiyonudur ve akciğerlerin alveollerinde 
(hava kesecikleri) sıvı veya sızıntı oluşmasına neden olabi-
lir. Bu durum bakteriler, virüsler, parazitler ve diğer mikroor-
ganizmalardan kaynaklanabilir.

75. Paragrafa göre, bronşit ve zatürre arasındaki 
farklılıklara ilişkin net bir fikir sahibi olmak ----.
C) is of vital importance for early diagnosis and 

recovery of the conditions

 erken teşhis ve iyileşme açısından son derece 
önemlidir.

Bu nedenle, bu iki durum arasındaki farklar hakkında 
doğru bilgi elde etme ve erken teşhis tedavileri için çok 
önemlidir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

76. Bronşit ve zatürre bazı yönleriyle birbirine 
benzemektedir, ----.
A) but they are different conditions

 ancak farklı durumlardır.

Ortak bazı belirtileri olmasına rağmen, bu iki durum 
arasında önemli farklar vardır

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

77. Bu paragrafın en iyi başlığı ----.
C) How Bronchitis and Pneumonia Resemble and 

Differ

 bronşit ve zatürrenin nasıl benzeyip farklılık 
gösterdiği

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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78. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü 

bozan cümleyi bulunuz.

Unutkanlık, üzücü bir olgu olmasına rağmen, yaşlılığın bir 
parçasıdır. İstatistikler, yaşlıların yaklaşık% 75’inin hafıza 
ile ilgili sorunlarından endişe duyduğunu gösteriyor. Genel 
inancın aksine, hafıza kaybı bir hastalık değil, yaşlanmanın 
kaçınılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, beyin egzersiz-
leri ve hafıza oyunları ile belirli bir ölçüde azaltılabilir. Bu 
sorunun en ilginç çözümlerinden biri, beyni formda tutacak 
hafıza ile ilgili oyunlar oynamaktır. Büyükler, tıpkı çocuklar 
gibi oyun oynamayı severler. Günümüzde bile birçok yaşlı 
insanın oynadığı oyunlardan bazıları kart oyunları, bingo, 
Scrabble ve Uno’dur. Hafıza problemi yaşayan bir yaşlı, bul-
maca çözerek, kitap okuyarak ve diğer beyin egzersizleri 
oyunlarını oynayarak hafızasını geliştirebilir. Evde torun-
larınız varsa, onlarla oyun oynamak için zaman ayırın. Bu 
sadece zihinsel olarak gelişmenizi sağlamaz, aynı zamanda 
sizin için iyi bir stres atma yolu olacaktır. İnanmayabilirsi-
niz ancak dama, satranç ve monopoly gibi popüler oyunlar, 
yaşlıların uzun vadeli ve kısa süreli hafızalarını iyileştirmeye 
yardımcı olur.

78. Yap bozlar, kitap okumak, ve bulmaca çözmek ----.
D) may help the elderly develop their memory, thereby 

delaying forgetfulness
 yaşlıların hafızalarının gelişmesine,dolayısıyla 

unutkanlığın gecikmesine yardımcı olabilir
Hafıza problemi yaşayan bir yaşlı, bulmaca çözerek, 
kitap okuyarak ve diğer beyin egzersizleri oyunlarını 
oynayarak hafızasını geliştirebilir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

79. Paragrafa göre, unutkanlık ----.
B) is regarded as a disease by many people
 pek çok insan tarafından bir hastalık olarak 

görülmektedir
Genel inancın aksine, hafıza kaybı bir hastalık değil, 
yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçasıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

80. Parçada açıkça ifade edilmektedir ki dama, satranç 
ve monopoli gibi oyunlar ----.
E) can help the elderly have better recalling abilities
 yaşlıların daha iyi hafızalarının olmasına yardımcı 

olabilir.
dama, satranç ve monopoly gibi popüler oyunlar, 
yaşlıların uzun vadeli ve kısa süreli hafızalarını 
iyileştirmeye yardımcı olur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI


