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1. Hidroterapi, köpeklerin ağrısını azaltmak için iyi bir 
tedavi olsa da, ağrı şiddetli ise, köpek başlangıçta 
itiraz gösterebilir.
A) contribution: katkı

B) reference: referans

C) hardship: zorluk

D) rejection: reddetme

E) objection: itiraz

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

2. Omicron ile enfeksiyonun, Delta dahil olmak üzere 
diğer varyantlarla enfeksiyonlara kıyasla daha ciddi 
hastalığa neden olup olmadığı henüz net değil.

A) ignore: yok saymak,ihmal etmek

B) compile: derlemek

C) stabilize: dengede tutmak

D) persuade: ikna etmek

E) cause: sebep olmak, neden olmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

3. Karın kaslarını mükemmel şekilde güçlendirmek 
için kişi günlük olarak alt karın egzersizleri 
yapmalıdır.
A) destructively: yıkıcı olarak

B) perfectly: mükemmel şekilde

C) clearly: açıkça

D) angrily: öfkeyle

E) reluctantly: isteksizce

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

4. Bugün birçok kişi, düzenli egzersizin tartışılmaz 
faydaları sayesinde daha sağlıklı hissetmeye 
başladığını ifade ediyor.
A) regular: düzenli

B) risky: riskli

C) indifferent: kayıtsız

D) faulty: hatalı

E) mutual: karşılıklı

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI
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5. Atmosferimizde asılı olan zararlı parçacıklar, 
soluduğumuz hava kalitesini etkilemekte ve çok 
sayıda solunum yolu hastalığı ve kanserine yol 
açmaktadır.
A) particles: parçacıklar, taneler

B) issues: konular, meseleler

C) challenges: zorluklar

D) compounds: bileşenler

E) distributions: dağıtımlar

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

6. Kilolu olduklarını düşünen insanlar bu soruna 
çeşitli yiyeceklerden vazgeçerek uğraşmaya 
çalışırlar.
A) keeping up: tutmak, yetişmek

B) looking after: bakmak,alakadar olmak

C) putting aside: kenara koymak

D) giving up: vazgeçmek, bırakmak

E) getting off: inmek

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

7. Yumurta dikkatle tüketilmelidir, çünkü kümes ve 
çiftliklerde güvensiz uygulamalar yüzünden hatta 
tavuğun içinde mikrop bulaşmış olabilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

8. Fizik muayene sırasında, doktorlar belirli bir ilaca 
alerjik olması ihtimaline karşı hastalara genellikle 
bir ilacı reçete edip etmeyeceğini sorar.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

9. Diş hekimliğinde önleyici yaklaşım, hafif derecede 
çürüme olan bir dişin derhal çekilmesine ihtiyaç 
kalmamasını, bunun yerine kök kanal tedavisi 
uygulanabilmesini sağlamıştır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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10. Sürekli ya da kronik baş ağrısı çekmek, kişinin 
önemsiz olan anlaşmazlıklara bile öfkeyle tepki 
vermesine yol açabilir.
 birinci boşluk özneyi oluşturduğumuz için gerund 

olmalı.

 ikinci boşlukta make somebody do şeklinde 
causative yapı var.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

11. Doktorlar, üriner sistem enfeksiyonu riskini en aza 
indirmenin en iyi yollarından birinin saf kızılcık 
tüketmek olduğunu iddia ediyor.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

12. Normal koşullarda, karaciğer sağlıklı olduğunda, 
hasar gördüğü zaman kendi hücrelerinin çoğunu 
yeniden üretir.
A) even if: ”-e rağmen” anlamıyla çelişki anlatan bir 

bağlaçtır, cümle alır. “-se bile” anlamıyla da koşul 
anlatır ve type uyumu ister.

B) whenever: “her ne zaman olursa olsun”; zaman 
bağlacıdır, iki cümle arasında zaman uyumu ister.

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

D) given that: 1.”çünkü, -dığı için 2.”eğer, koşuluyla”; 
bağlaçtır, cümle alır, iki cümle arasında paralellik 
ister.

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

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

13. Otistik çocukların çok akıllı oldukları bilinse 
de metaforların ne ifade ettiğini anlıyor gibi 
görünmüyorlar.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI
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14. Sinüs enfeksiyonu ciddi tıbbi bir sorun değildir; 
ancak, uzun bir süre göz ardı edilirse, viral menenjit 
kadar ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
A) however: “ancak”; ara geçiş bağlacıdır, cümle alır, 

iki cümle arasında çelişki aranır.

B) moreover: “ek olarak, üstelik, ilaveten”; geçiş 
bağlacıdır, cümle alır, iki cümle arasında anlamsal 
paralellik aranır.

C) thus: “bu yüzden, sonuç olarak” sonrasında 
cümle veya gerund alır. İki cümle anlamca paralel 
olmalıdır.

D) in contrast: “aksine”; geçiştir, virgül alır, iki cümle 
arasında anlamca zıtlık aranır.

E) meanwhile: “bu arada”; ara geçiştir, virgül alır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

15. Düşük tansiyonlu insanlar Hibiscus çayı 
tüketmemeli aksi halde baygınlık ve baş dönmesi 
gibi ciddi komplikasyonlar oluşabilir.
A) or else: ”aksi takdirde, yoksa”;ara geçiştir, koşul 

bildirir, virgül alır, devamında gelen cümle type-
1/2/3 özelliklerini taşımalıdır.

B) for: ”çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar. Önünde virgül kullanımı 
yaygındır.

C) but: “ancak”; ara geçiştir, virgül alır, iki cümle 
arasında çelişki aranır. Önünde virgül kullanımı 
yaygındır.

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

E) whereas: ”halbuki, -iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında zıtlık ifade eder.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI
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16. Çoğu kişi öksürmeyi ciddiye almamasına rağmen, 
sürekli öksürük, bazı ciddi komplikasyonlara 
neden olabilir.
A) Because: “çünkü,-dığı için”; bağlaçtır, cümle alır, 

iki cümle anlamca paralel olmalıdır.

B) If: “-sa eğer, -se,-sa”; Koşul bildirir. Cümle alır. İki 
cümle arasında zaman uyumu aranır.

C) Unless: “olmazsa,-medikçe,-madıkça”;bağlaçtır, 
cümle alır, iki cümle arasında ‘Zaman’ uyumu aranır.

D) Once: “olduğunda,olur olmaz”, zaman bağlacıdır, 
as soon as anlamı verir. Cümle alır.

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

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

17. Kontakt lens teknolojisindeki büyük ilerlemelere 
rağmen, göz kusurlu bazı insanlar gözlük 
kullanmaya devam ediyor.
A) On account of: “sonucunda, yüzünden, 

sebebiyle”; edattır, isim alır. İki cümle anlamca 
paralel olmalıdır.

B) But for: “olmasa, olmasaydı”; edattır, isim alır, 
temel cümle type-2 ya da type-3 ile kurulmalıdır. 
Açılımı “if it weren’t for / if it hadn’t been for”

C) As regards: “açısından, bakımından, kadarıyla, 
ilgili, hakkında”;edattır, isim alır.

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

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

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

18. Dijitalleştirme, doktorları yalnızca hastaları 
hakkında bilmeleri gereken her şeye değil, aynı 
zamanda benzer rahatsızlıkları tedavi eden diğer 
doktorlara da bağlamayı vaat ediyor.
A) whether / or: 1.”olup olmadığı” (noun clause), 

önüne nesne almamış bir fiil ister. 2.”ister..ister..” 
(if clause), koşul bildirir ve type uyumu gereklidir.

B) not only / but also: “sadece..değil, aynı 
zamanda..”; aynı türde sözcükleri bir araya getirir.

C) barely / when: “tam..oldu ki, ..oldu”

D) no sooner / than: “tam..oldu ki, ..oldu”

E) neither / nor: “ne…ne de…”; aynı türde sözcükleri 
bir araya getirir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI
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19. Genetik problemleri olan bazı insanlar, 
diyetisyenlerin tavsiyelerini yakından takip etse 
bile kilo veremeyebilir.
A) in terms of: “açısından, bakımından, kadarıyla, 

ilgili, hakkında”; edattır, isim alır.

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

C) owing to: “sonucunda, yüzünden, sebebiyle”; 
edattır, isim alır. İki cümle anlamca paralel 
olmalıdır.

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

E) for the sake of: “-nın hatırı için”; edattır, isim alır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

20. Beyin cerrahları, tıkanıklığın, hastanın yaşamsal 
işlevlerine zarar vermeden çıkarılamıyacak kadar 
derin olması ihtimaline karşı hastayı ameliyat 
yapmamaya karar verirler.
A) given that: 1.”çünkü, -dığı için 2.”eğer, koşuluyla”; 

bağlaçtır, cümle alır, iki cümle arasında paralellik 
ister.

B) so that: “-sın diye”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
anlam olarak olumlu olmalıdır, devamında “can” 
kullanımı yaygın olup, virgül ile kullanımı yoktur.

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 the event that: “olma ihtimaline karşı”; bağlaçtır, 
cümle alır, tedbir ifade eder, genellikle devamında 
gelen cümle anlamca olumsuz olur.

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

da ifadeyi bulunuz.

Anksiyete ile baş etmede, vitaminler yaygın bir şekilde ka-
bul görmektedir. Kuşkusuz, bugünkü yaşam tarzı stres için 
üreme alanı olmaktadır. (21) Ancak, anksiyete bozuklukla-
rına etki eden şey tek başına stres değildir. Vitamin eksikliği 
de anksiyeteyi (22) tetiklemede önemli bir faktör olabilir. 
Araştırma, kötü beslenmenin anksiyete riskini arttırdığını 
kanıtladı. Bu yüzden, vitaminler (23) açısından zengin bir 
diyet kesinlikle stresle başa çıkmaya ve anksiyeteyi iyileş-
tirmeye yardımcı olabilir. Bol miktarda vitamin sağlayan 
doğru beslenme, anksiyete ile başarılı bir şekilde mücadele 
etmek için yararlı olabilir. Sonuçta, sağlıklı bir beslenme dü-
zenini takip etmek, bizi zihinsel olarak çevik tutmak için çok  
(24) önemlidir. Belirli vitaminlerin ruh halimizi iyileştirdiği 
bulunur ve böylelikle onları takviye olarak veya anksiyete 
savuşturmak için doğal kaynaklar aracılığıyla almak, ank-
siyeteyi defetmeye fayda sağlar. Günümüzün stresli yaşam 
tarzında, anksiyete duygularının yaşanması yaygın bir olgu 
haline geldi. Depresyon (25) gibi diğer zihinsel sorunlar ve 
anksiyete çoğunlukla beslenme yetersizliklerinin sonucu-
dur.

21. A) Besides: “-nın yanı sıra, ek olarak”

B) However: “ancak”

C) Furthermore:“ek olarak, ayrıca”

D) Meanwhile: “bu arada”

E) Thus: “bu yüzden, sonuç olarak” 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR

22. A) destroy: yıkmak, tahrip etmek.

B) frustrate: düş kırıklığına uğratmak

C) trigger: tetiklemek

D) accuse: suçlamak

E) refute: çürütmek

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR

23. rich in something: bir şey bakımından zengin olmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR
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24. A) weak: zayıf

B) weary: temkinli

C) trivial: önemsiz

D) abundant: bol

E) crucial: önemli

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR

25. A) just as: “tıpkı gibi -iken”

B) as: “çünkü, dıkça, dikçe”

C) despite: “-e rağmen”

D) such as: “gibi, örneğin”

E) as if: “güya; sanki;-mış gibi”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR

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

da ifadeyi bulunuz.

Geniş kapsamlı bir ulusal rapor üretmek için nüfus sağlığı 
verilerini (26) kullanan yeni bir rapor, yaşam beklentisinin 
erkekler için 79.5 yıl ve kadınlar için 83.1 yıl olacak şekilde 
(27) artarken bu ekstra yılların sağlıksız geçtiğini belirti-
yor. Kadınların hayatlarının (28) neredeyse dörtte birini, 
erkeklerinse beşte birini hastalıkla geçirmesi beklenmekte. 
Ölüm sebepleri yüzyılın başından bu yana değişti. 2001 
yılından bu yana kalp hastalığından ve felçten ölüm oranları 
hem erkek hem de kadınlarda yarı yarıya azalmıştır. Aynı 
dönemde aşırı bunama ve Alzheimer ölümleri erkeklerde % 
60 oranında (29) artmış ve kadınlarda iki katına çıkmıştır. 
2015 yılında kalp rahatsızlığı erkekler arasında en sık rast-
lanan ölüm nedeniydi, ancak Alzheimer ve aşırı bunama şu 
anda kadınlarda çok yaygın. Rapor, aşırı bunama araştır-
malarına yapılan yatırımın yavaşlamaması ve ulusal öncelik 
(30) olarak kalması gerektiğini belirtti.

26. relative clause var. Özne konumunda cansız bir şey 
tanımlanıyor. ‘which’ olmalı

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR
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27. A) while: “halbuki, -iken”

B) as: “çünkü, dıkça, dikçe”

C) because: “çünkü”

D) after: “-den sonra”

E) before: “önce”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR

28. A) undoubtedly: şüphesiz

B) eagerly: hevesle

C) nearly: neredeyse

D) sleepily: uykulu şekilde

E) faintly: hafifçe, zayıf olarak

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR

29. by edatı oranında anlamında kullanılır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

30. A) declare: ilan etmek

B) remain: kalmak olarak kalmak

C) retain: sürdürmek

D) defer: ertelemek, geciktirmek

E) deter: caydırmak, vazgeçirmek

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

31. ----, şizofreniyi tedavi etmede kullanılan ilaçların 
birçoğu bu tür olumsuz yan etkilere sahiptir.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir uyumu 
açısından “many of the drugs” değerlendirilmelidir. 

A) “Akut psikoz tedavisindeki etkinlikleri nedeniyle” 
seçeneği ile yukarısı arasında bir sebep-sonuç 
ilişkisi bulunmamaktadır.

B) “Belirtileri önlemedeki olumlu sonuçlarına ek olarak” 
seçeneği anlamca olumludur, oysaki “in addition to” 
ile iki tarafın da olumsuz olması gerekirdi.

C) “Olumsuz etkileri olduğunu iddia eden popüler 
inancın aksine” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında bir zıtlık anlamı oluşmamıştır.

D) “Belirtileri hafifletme becerilerine rağmen” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında bir 
çelişki oluşmuştur çünkü anlamca olumludur, 
ayrıca isim-zamir akışı da görülebilmektedir.

E) “Şizofreniyle ilgili zorluklarla baş etmek için” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında bir amaç 
ilişkisi oluşmamıştır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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32. ----, onun uyarı işaretlerini bilmelisin.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir uyumu 
açısından “its” değerlendirilmeli ve son olarak 
“present” bir yapıdır.

A) “Kolon sindirim sisteminin en alt bölümü 
olduğundan” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

B) “Kolon kanseri ABD’deki kanser ölümlerinin 
üçüncü en yaygın nedeni olmasına rağmen” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “although” 
ile cümlelerin anlamca çelişmesi gerekirdi.

C) “Bir kez birine kolon kanseri teşhisi konulduktan 
sonra” seçeneği anlamsızdır, kişiye teşhis 
konulduktan sonra uyarı işaretleri için artık geç 
olur.

D) “Kolon kanseri hayatı tehdit eden bir hastalık 
olduğundan” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
iki cümle arasında bir sebep-sonuç bağlantısı 
oluşmuştur, son olarak “its” ile “colon cancer” 
örtüşmektedir.

E) “Eğer kolon kanseri hücreleri sağlıklı dokuyu istila 
eder ve ona zarar verirse” seçeneği anlamca 
ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

33. Bebeklerin bağışıklık sistemi çocuklardan veya 
yetişkinlerden daha zayıf olduğundan, ----. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ olduğu için diğer 
cümlenin de “since”den dolayı OLUMSUZ olması 
gerekir. İsim-zamir akışı bakımından “babies” dikkate 
alınmalıdır.

A) “onlar ateşe neden olabilecek enfeksiyonlara veya 
tıbbi durumlara daha yatkındır” seçeneği anlamca 
olumsuz, isim-zamir akışı bakımından da “they-
babies” örtüşmektedir.

B) “çocukların çoğunlukla enfeksiyonları yetişkinlerden 
daha kolay atlattıkları görülür” seçeneğinde 
“babies” ile bağlantı bulunmamaktadır.

C) “onların diğer sistem ve dokuları stresle daha iyi 
başa çıkabilir” seçeneği anlamca olumludur.

D) “o, onlu yaşların bir yerlerinde zirveye ulaşana 
kadar yaşla birlikte iyileşir ve gelişir” seçeneğinde 
“babies” ile bağlantı bulunmamaktadır. 

E) “yetişkinlerde bağışıklık hücresi üretimi çocuklara 
kıyasla azdır” seçeneğinde “babies” ile bağlantı 
bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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34. Amerika Birleşik Devletleri’nde, daha fazla hekim 
prosedürler için hipnoz kullanmaktadır ----.
Cümlesi anlamca yarım kaldığı için uygun bir şekilde 
“Relative Clause” ile devam ettirilmesi gerekir.

A) “ki orada ilaçla sakinleştirme uygun değildir 
veya hastalar anesteziklere alerjiktir” seçeneği 
yukarıdaki “procedures” kelimesini 
tanımlamaktadır.

B) “ki oarada birçok çocuk kronik ve ağrılı 
hastalıklardan muzdariptir” seçeneği ilgisizdir.

C) “çocukların hipnotize edilmesinin yetişkinlerden 
daha kolay olabildiği” seçeneğinde yer alan 
“for which” genellikle önüne “the reason / the 
explanation” tarzında kelimeler alır

D) “klinik hipnoz ve kendi kendini hipnotize etmek, 
ağrısı olan çocuklar için etkili tedaviler olsalar bile” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında bir çelişki 
yoktur.

E) “Amerikan Tıp Birliği tarafından son zamanlarda 
kabul edildikten sonra” seçeneği ile yukarıdaki 
cümle arasında zaman uyumu bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

35. ---- otizm ile beyinde “ayna nöronları” adı verilen 
yeni keşfedilmiş sinir hücresi sınıfı arasında bir 
bağ olup olmadığı. 
Bu Noun Clause yapısı “whether” ile başladığına 
göre mutlaka diğer cümle nesnesini almamış bir 
sorgulayıcı fiil ile bitmiş olması gerekir. Bunu da B ve 
C seçeneklerinde görmekteyiz.

A) “Araştırmacılar, rahatsızlığı teşhis ve tedavi etmek 
için yeni yöntemler geliştirdiler” 

B) “Tıbbi araştırmacılardan oluşan bir ekibe 
keşfetmek için finansal destek bağışlandı” 
seçeneği hem “explore” ile bitmiş hem de 
zaman uyumu açısından problemsizdir.

C) “Araştırmacılar belirlemek için mücadele ettiler” 
seçeneğinde “determine” aradığımız fiil türlerinden 
olsa da, cümle “present perfect” olduğu için 
yukarıdaki cümle ile zamansal olarak uyum 
göstermemektedir.

D) “Otizme duyarlılığın kalıtsal olduğu bilinir” 

E) “Son on yılda çeşitli çalışmalar kanıt sağladı”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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36. Doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU olduğu için diğer cümlenin 
de OLUMLU anlam taşıması gereklidir çünkü “apart 
from” anlamca paralel eylemleri bir araya getirir.

A) “sarımsak ağız kokusu, ağızda veya midede 
yanma hissine sebep olabilir” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

B) “sarımsak kanama riskini de artırabilir” seçeneği 
anlamca olumsuzdur.

C) “çiğ sarımsak, cilde uygulandığında muhtemelen 
güvensizdir” seçeneği anlamca olumsuzdur.

D) “sarımsak bazı insanlarda gastrointestinal 
rahatsızlığa neden olabilir” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

E) “sarımsak antiviral özelliklere sahiptir ve ayrıca 
bağırsak solucanları ve parazitleri yok etmeye 
yardımcı olabilir” seçeneği anlamca olumludur 
ve anlamca paralellik sağlanmıştır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

37. Genetik, kalıtımın ve mekanizmaların 
incelenmesidir ----. 
Cümlesi anlamca eksik kalmıştır, dolayısıyla 
devamında bir “Relative Clause” gelmelidir

A) “ki onun özellikleri, genotipinin çevreyle olan 
etkileşiminden kaynaklanmaktadır” seçeneği 
anlamca ilgisizdir. 

B) “bireyler arasındaki farklılıkların çoğalabildiği ve 
türlerin doğal seleksiyonla gelişmesine neden 
olabildiği” seçeneğinde yer alan “that” bir “noun 
clause” özelliğinde görünüyor çünkü devamında 
tam cümle var. “Noun Clause” özelliğindeki “that” 
önüne nesnesini almamış bir fiil (genellikle) alması 
gerekmektedir. 

C) “kalıtsal özellikler DNA yoluyla bir nesilden diğerine 
geçsin diye” seçeneği anlamca ilgisizdir. 

D) “ki o zaman Charles Darwin bu teoriyi 1859’da 
önermiştir” seçeneğinde yer alan “when” önüne 
tanımlayabileceği bir zaman ifadesi ister. 

E) “ki bu vasıtayla genetik faktörler bir nesilden 
diğerine geçer” seçeneğinde yer alan “by which” 
önündeki “mechanisms” kelimesini tanımlamış 
ve anlamca bütünlük oluşturmuştur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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38. Köpekler ve kediler muhtemelen terapi 
ziyaretlerinde en yaygın olarak kullanılan 
hayvanlar iken, ----. 
Cümlesi “while” ile zıtlık anlatmakta olup, diğer 
cümlenin de zıtlık anlatması için başka hayvanlarla 
başlaması beklenir.

A) “evcil hayvan terapisi olarak da bilinen hayvan 
destekli terapi, eğitimli hayvanlar kullanmayı 
gerektirir” seçeneği anlamca bir zıtlık 
oluşturmamaktadır. 

B) “evcil hayvanlar bir gülümsemeyi veya sakinlik 
duygusunu tetikleyebilir” seçeneği anlamca bir 
zıtlık oluşturmamaktadır.

C) “kuşlar, kobay fareleri, balıklar, atlar ve yunuslar 
gibi diğer hayvanlar da ayrıca kullanılabilir” 
seçeneği bir zıtlık anlamı oluşturmuştur.

D) “bir evcil hayvanın aslında ağrıyı azaltabildiği 
sizi şaşırtabilir” seçeneği anlamca bir zıtlık 
oluşturmamaktadır.

E) “diğerleri hayatta kalabilmek için sevgiye 
ihtiyaç duyar” seçeneği anlamca bir zıtlık 
oluşturmamaktadır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

39. Antidepresanlar öncelikli olarak depresyonu 
tedavi etmek için kullanılır, ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı açısından 
“antidepressants” değerlendirilmelidir.

A) “bu yüzden tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte 
reçete edilebilirler” seçeneği ile yukarısı arasında 
bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

B) “çünkü o hafif depresyonun ilk tedavisi için rutin 
olarak kullanılmamalıdır” seçeneği anlamca 
olumsuz, oysaki “for” ile cümleler anlamca paralel 
olması gerekir, ayrıca “it” tekildir.

C) “bu tür ilaçlar bazen reçetesiz kullanılmalarına 
rağmen” seçeneği ile yukarısı arasında bir çelişki 
oluşmamıştır.

D) “ki bu Avrupa’da yaygın değildi” seçeneği hem 
ilgisiz hem de iki cümle arasında zaman uyumu 
yoktur.

E) “ancak onlar anksiyete ve panik atak gibi diğer 
zihinsel hastalıklar için de etkili olabilirler” 
seçeneği ile yukarısı arasında anlamsal olarak 
bir çelişki oluşmuştur, ayrıca “they” ile isim-
zamir ilişkisi oluşmuştur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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40. Ailede herhangi bir kolon kanseri görülmesi sizi 
risk altına sokar, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak 
“present” ve isim- zamir uyumu açısından da “you” 
değerlendirilmesi gerekir.

A) “sigara içmek gibi bazı risk faktörleri değiştirilebilirse” 
seçeneği anlamca olumludur, oysaki “if” ile 
cümlelerin anlamca paralel olması gerekir.

B) “ki bu normal taramaların sizin için bir zorunluluk 
olduğu anlamına gelir” seçeneğinde yer alan “which” 
yukarıdaki cümlenin anlamını tanımlamaktadır. 
Ayrıca isim-zamir uyumu açısından da “you” iki 
cümlede de kendine yer bulmuştur.

C) “ancak yaşam tarzıyla ilişkili bazı faktörler kolon 
kanseri ile ilişkilendirilmiştir” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, oysaki “but” ile cümleler anlamca 
çelişmelidir.

D) “fazla kilolu veya obez olmadığınız sürece” seçeneği 
ile yukarısı arasında bir koşul anlamı oluşmamıştır.

E) “dolayısıyla daha aktif olmak riski azaltmanıza 
yardımcı olabilir” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “so” ile cümlelerin anlamca paralel olması 
gerekir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

41. Konjenital (doğuştan) anomaliler bir veya daha 
fazla genetik, bulaşıcı, beslenme ile ilgili veya 
çevresel faktörün sonucu olabilse de, ----. 
Cümlesinde yer alan “although” ile anlam 
OLUMLUDUR, diğer cümlenin de OLUMSUZ 
gelişmesi gerekir. 

A) “kesin nedenlerinin belirlenmesi genellikle zordur” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, iki cümle 
anlamca çelişmiştir.

B) “en yaygın görülen, ciddi konjenital anomaliler 
kalp kusurlarıdır” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

C) “her yıl tahminen 303 000 yeni doğan doğumdan 
sonraki 4 hafta içinde ölür” seçeneği ile yukarıdaki 
cümle arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

D) “onların uzun süreli engellilikte payları bulunabilir” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır.

E) “onlar aşı ile engellenebilirler” seçeneği anlamca 
olumludur, yukarıdaki cümle ile arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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42. A liver biopsy, in which a sample of liver tissue 
is removed by needle for examination under a 
microscope, confirms the diagnosis in only about 
75% of cases.
A) Karaciğer dokusu örneğinin mikroskop altında 

incelenmek için iğneyle alındığı karaciğer biyopsisi, 
vakaların yalnızca % 75’inde doğru tanı koyar.

B) Karaciğer dokusu örneğinin iğneyle alınarak 
mikroskop altında incelendiği karaciğer biyopsisi, 
vakaların yalnızca % 75’i kadarında tanıyı doğrular.

C) Karaciğer dokusu örneğinin mikroskop altında 
incelenmek için iğneyle alındığı karaciğer 
biyopsisi, vakaların yalnızca % 75’i kadarında 
tanıyı doğrular.

D) Vakaların %75’inde, tanıyı doğrulamak için, 
karaciğer dokusu örneğinin mikroskop altında 
incelenmek için iğneyle alındığı karaciğer biyopsisi 
kullanılır. (yalnızca?) (kadarında?) 

E) Vakaların %75’inde, tanıyı doğrulamak için, 
karaciğer dokusu örneğinin iğneyle alınıp 
mikroskop altında incelendiği karaciğer biyopsisi 
kullanılır. (yalnızca?) (kadarında?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

43. The amount of iodine in foods is variable and 
generally reflects the amount in the soil in which 
plants are grown or on which animals graze.
A) Yiyeceklerdeki iyot miktarı değişkendir ve 

genellikle, bitkilerin yetiştiği veya hayvanların 
üzerinde otladığı topraktaki miktarı yansıtır.

B) Yiyeceklerdeki iyot miktarı genellikle bitkilerin 
yetiştiği veya hayvanların üzerinde otladığı 
topraktaki miktarı yansıtır.(değişkendir?)

C) Yiyeceklerdeki iyot miktarı değişkendir ve 
genellikle, bitkilerin yetiştiği veya hayvanların 
üzerinde otladığı topraktaki iyot miktarı ile 
orantılıdır.

D) Yiyeceklerdeki iyot miktarının değişkenliği 
genellikle, bitkilerin yetiştiği veya hayvanların 
üzerinde otladığı topraktaki iyot miktarı ile ilgilidir.

E) Bitkilerin yetiştiği veya hayvanların üzerinde 
otladığı topraktaki iyot miktarı genellikle 
yiyeceklerdeki iyot miktarına yansır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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44. For years, the major cause of death in many 
developed countries has been diseases of the 
heart and blood vessels, generally known as 
cardiovascular disease.
A) Yıllarca, bazı gelişmiş ülkelerde başlıca ölüm 

nedeni, genellikle kardiyovasküler hastalıklar 
olarak bilinen kalp ve damar hastalıkları olmuştur.

B) Yıllarca, gelişmiş pek çok ülkede ölüm nedenlerinin 
başında, genellikle kardiyovasküler hastalıklar 
olarak bilinen kalp ve damar hastalıkları gelmiştir. 
(başlıca?) 

C) Son yıllarda, gelişmiş pek çok ülkede başlıca ölüm 
nedeni, kardiyovasküler hastalıklar olarak bilinen 
kalp ve damar hastalıkları olarak belirlenmiştir.

D) Yıllarca, gelişmiş pek çok ülkede başlıca ölüm 
nedenleri arasında genellikle kalp ve damar 
hastalıkları öne çıkmıştır. (kardiyovasküler 
hastalıklar?) 

E) Yıllarca, gelişmiş pek çok ülkede başlıca ölüm 
nedeni, genellikle kardiyovasküler hastalıklar 
olarak bilinen kalp ve damar hastalıkları olmuştur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

45. Most researchers find the new method of 
generating human embryonic stem cells 
promising, as it might lead to new and possibly 
better stem-cell lines.
A) Çoğu araştırmacıya göre, insan embriyonik kök 

hücreleri üretmenin yeni yöntemini umut vericidir 
çünkü bu, yeni ve muhtemelen daha iyi kök hücre 
dizilerine yol açabilecektir.

B) Bazı araştırmacılar, yeni ve muhtemelen daha 
iyi kök hücre dizilerine yol açacağından, insan 
embriyonik kök hücreleri üretme yönteminin umut 
verici olduğunu düşünür. (yeni?) 

C) Çoğu araştırmacı, insan embriyonik kök hücreleri 
üretme yöntemini umut verici bulur çünkü bu, yeni 
ve muhtemelen daha iyi kök hücre dizilerine yol 
açacaktır. (yeni?)

D) Çoğu araştırmacı, insan embriyonik kök hücreleri 
üretmenin yeni yöntemini umut verici bulur çünkü 
bu, yeni ve muhtemelen daha iyi kök hücre 
dizilerine yol açabilir.

E) Bazı araştırmacılar, insan embriyonik kök hücreleri 
üretmenin yeni yöntemini umut verici bulur çünkü 
bu, yeni ve muhtemelen iyi kök hücre dizilerine yol 
açabilir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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46. People who wish to improve their athletic 
performance need to be aware that it can be 
achieved by physical conditioning combined with 
high energy food intakes.
A) Atletik performanslarını geliştirmek isteyen 

insanlar, bunun, yüksek enerjili gıda alımlarının 
yanı sıra fiziksel kondisyonlama ile de elde 
edilebileceğinin farkında olmalıdır.

B) Atletik performanslarını geliştirmek isteyen 
insanlar, bunu ancak yüksek enerjili gıda alımları 
ile birleştirilen fiziksel kondisyonlama ile elde 
edebileceklerini bilmeliler.

C) Atletik performanslarını geliştirecek insanlar, 
bunun, yüksek enerjili gıda alımları ile birleştirilen 
fiziksel kondisyonlama sayesinde elde 
edilebileceğinin farkına varmalıdır.

D) Atletik performanslarını geliştirmek isteyen 
insanlar, bunun, yüksek enerjili gıda alımları 
ile birleştirilen fiziksel kondisyonlama ile elde 
edilebileceğinin farkında olmaları gerekir.

E) Atletik performanslarını geliştirmek isteyen 
insanlar, bunu, yüksek enerjili gıda alımları 
ile birleştirilen fiziksel kondisyonlama ile elde 
edilebilirler. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

47. Lycopene is an important part of the body’s 
cell protection system which neutralizes free 
radicals and in this way decreases the risk of 
cardiovascular disease.
A) Likopen, vücudun hücre koruma sisteminin önemli 

bir parçasıdır ve serbest radikalleri nötrleştirir ve 
bu yolla kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

B) Likopen, serbest radikalleri nötrleştirdiği ve bu yolla 
kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı için vücudun 
hücre koruma sisteminin önemli bir parçasıdır.

C) Likopen, vücudun hücre koruma sisteminin, serbest 
radikalleri nötrleştiren ve bu yolla kardiyovasküler 
hastalık riskini azaltan önemli bir parçasıdır.

D) Likopen, vücudun, serbest radikalleri nötrleştiren 
ve bu yolla kardiyovasküler hastalık riskini azaltan 
hücre koruma sisteminin en önemli parçasıdır.

E) Likopen, vücudun hücre koruma sisteminin 
en önemli parçasıdır çünkü serbest radikalleri 
nötrleştirir ve bu yolla kardiyovasküler hastalık 
riskini azaltır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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48. Kişinin belirli bir hastalıkla ilgili aile öyküsü varsa 
bu, onun o hastalığa yakalanma eğiliminin güçlü 
bir göstergesidir.
A) If a person has a family history of a certain disease, 

it is a powerful indicator of his/her tendency to 
contract that disease.

B) If a person has a family history of a disease, it is a 
significant indicator of his/her tendency to contract 
that disease. (certain?) 

C) If a person has a family history of any disease, it is 
a powerful indicator of his/her tendency to develop 
it.

D) If a person in one’s family has a certain disease, 
it is a powerful indicator of his/her tendency to get 
that disease.

E) If a person has a family history of a certain disease, 
it indicates that he/she will have a tendency to 
contract that disease.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

49. Tavsiye edilen kalsiyum miktarının yarısını bile 
karşılayacak miktarda süt ürünleri ya da kalsiyum 
bakımından zengin diğer besinleri tüketmeyen 
insanlar kalsiyum desteğinden yararlanabilirler.
A) People who do not consume milk products or 

other calcium-rich foods that provide even half of 
the recommended calcium amount should take 
calcium supplements.

B) People who do not like consuming milk products 
or other calcium-rich foods that provide even half 
of the recommended calcium amount may benefit 
from calcium supplements.

C) People may benefit from calcium supplements 
if they do not consume milk products or other 
calcium-rich foods that provide even half of the 
recommended calcium amount. (who?)

D) People may benefit from calcium supplements 
although they consume milk products or other 
calcium-rich foods that provide more than half of 
the recommended calcium amount. (who?)

E) People who do not consume milk products or other 
calcium-rich foods that provide even half of the 
recommended calcium amount may benefit from 
calcium supplements.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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50. Pek çok tedavi biçimi denenmiş olmasına rağmen, 
hiçbiri hastalığın ilerlemesini engelleyememiştir.
A) So many forms of therapy have been tried that 

one has been able to prevent the disease from 
progressing. (although?)

B) Although many forms of therapy have been tried, 
none has been able to prevent the disease from 
progressing.

C) Many forms of therapy have been tried and one of 
them has been able to prevent the disease from 
progressing. (although?)

D) Although many forms of therapy have been 
applied, none has been able to prevent the 
disease. (progressing?)

E) Many forms of therapy have been tried but 
none has been able to prevent the disease from 
progressing. (although?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

51. Lenfositler, beyaz kan hücrelerinin nispeten küçük 
bir oranını oluşturduğundan, sayılarının azalması, 
beyaz kan hücresi sayımında belirgin bir düşüşe 
neden olmayabilir.
A) Since lymphocytes make up a small proportion of 

white blood cells, a reduction in their number may 
cause a significant decrease in white blood cell 
count.

B) As lymphocytes make up a very small proportion 
of white blood cells, a decrease in their number 
may not cause any significant change in white 
blood cell count.

C) Because lymphocytes make up a relatively small 
proportion of white blood cells, a reduction in their 
number may result in a significant change in white 
blood cell count.

D) Although lymphocytes make up a relatively small 
proportion of white blood cells, a reduction in their 
number may result in a significant decrease in 
white blood cell count.

E) Because lymphocytes make up a relatively small 
proportion of white blood cells, a reduction in their 
number may not cause a significant decrease in 
white blood cell count.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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52. Muhtemelen yaşlanma vücudun bağışıklık 
sisteminin etkinliğini azalttığından, enfeksiyonlar 
yaşlı insanlarda daha genç yaştaki erişkinlerden 
daha şiddetli ve muhtemeldir.
A) Infections are more likely and severe in the elderly 

than in younger adults, probably because aging 
influences the effectiveness of the body’s immune 
system. (Usually more?) 

B) Infections are more likely and usually more severe 
in the elderly than in younger adults, probably 
because aging reduces the effectiveness of the 
body’s immune system.

C) Infections are more likely and usually more 
dangerous in the elderly than in younger adults, 
probably because aging reduces the effectiveness 
of the body’s immune system.

D) Infections are more likely and usually more severe 
in the elderly than in younger adults, probably 
because of aging since it reduces the effectiveness 
of the body’s immune system.

E) Infections are often more likely and severe in the 
elderly than in younger adults, because aging 
influences the effectiveness of the body’s immune 
system. (Usually more?) (probably?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

53. Bir insanı şizofreniye karşı savunmasız yapan şey 
bilinmiyor, ancak genetik yatkınlığı içerebilir.
A) What makes a person vulnerable to schizophrenia 

isn’t known, but may include genetic predisposition.

B) What makes a person vulnerable to schizophrenia 
isn’t clear, but may include genetic deficiency.

C) What makes a person vulnerable to schizophrenia 
may include genetic predisposition but it’s not 
proven.

D) What makes a person vulnerable to schizophrenia 
is known to include genetic predisposition.

E) What makes people vulnerable to schizophrenia 
isn’t clear, but it is believed to include genetic 
predisposition.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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54. ----. Tanı konusundaki bu kafa karışıklığı ortaya 
çıkıyor çünkü beyin sapındaki nöronlar migren 
sırasında sinüsleri aktive ederek berrak bir sıvı 
salmasına neden olabilirler. Ancak, bu salgı bir 
sinüs enfeksiyonu tarafından üretilen bulanık 
sıvıdan farklıdır. Bu nedenle, doktorlara, migrenleri 
daha ciddiye almaları ve belirti olarak berrak burun 
salgılarını aramaları önerilir. 
A) “Migren, artık patofizyolojisi daha iyi anlaşılmakta 

olan yaygın bir engelleyici beyin rahatsızlığıdır” 

B) “Migren, korteks altı aminerjik duyu modülasyon 
sistemlerinde değişiklikler içerir” 

C) “Son bilgilere göre, doktorlar bazen migrenleri 
“sinüs baş ağrıları» olarak yanlış tanılamaktadır” 

D) “Migren esasında özünde temel belirtecisi baş 
ağrısı olan ailesel episodik (aralıklı) bir hastalıktır” 

E) “Tahminen dünya nüfusunun% 16’sı, migren baş 
ağrısı çekmektedir ve bu migrenlerin yaklaşık üçte 
biri nörolojik semptomlardan önce gelir”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

55. Antidepresanlar genellikle zayıflama tedavisinde 
alışılmamış bir tedavi şekli olarak kabul edilir. Hiç 
şüphe yok ki, bu ilaçlar, korkunç etkileri yüzünden 
böyle amaçlar için Gıda ve Ilaçlar Idaresi’nden 
(FDA) onay almamıştır. Ayrıca, bir diyet yapmadan 
ve düzenli bir egzersiz sistemi uygulamadan bu 
hapları almak, istenen sonucu vermeyecektir. 
Yakın tarihli bir araştırma, bupropion ilacının 
obezite tedavisinde ancak hastalar reçeteli diyet 
ve egzersizlerine devam ettikleri durumlarda 
yararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. ----.
A) “Çalışma aynı zamanda, antidepresanların 

kimyasal bir dengesizlik saptayarak çalışmaları 
gerektiğini ortaya koymaktadır”

B) “Bu ilaçları almak, fakat hareketsiz bir yaşam 
biçimi sürdürmek, gelecekte, istenen kilo 
değişimini sağlamayacaktır”

C) “Popüler antidepresanlar biyolojik bir 
savunmasızlığa neden olarak gelecekte insanların 
depresyona girme ihtimalini arttrabilir” (ÖZELE 
GİDİLMİŞ)

D) “Bupropiyonun sıkça bildirilen yan etkileri şunlardır: 
uykusuzluk, mide bulantısı, farenjit, kilo kaybı”

E) “Bu yan etkilerin ortaya çıkma ihtimaline karşı, 
tıbbi müdahale gerektirebilirler”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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56. Obezite, günümüzde çocuklar kadar yetişkinlerin 
de karşılaştığı en yaygın sorunlardan biridir. 
Obezitenin başlıca nedenleri, abur cubur alımının 
aşırı olması, egzersiz eksikliği ve hareketsiz bir 
yaşam biçimidir. Obezite, sadece görünümünüzü 
etkilemez aynı zamanda sağlıkla ilgili pek çok 
probleme de sebep olur. Bu nedenle, doktorlar 
tarafından vücut ağırlığının kontrol altında 
tutulması tavsiye edilir. Günümüzde, birçok insan 
sağlıkları konusunda ihtiyatlı davranıyor ve aşırı 
kilo vermenin çeşitli yollarına adapte olmaktadırlar. 
----. O doğal bir terapi olduğu için, deneyimli bir 
profesyonel tarafından gerçekleştirildiğinde 
sağlığınız üzerinde zararlı bir yan etki içermez.
Boşluktan sonra özel bir terapiden bahsetmektedir.

A) “Bu terapide, uzun, endorfin salınımını uyararak 
rahatlatıcı ve sakinleştirici etki sağlayan ince, 
sterilize edilmiş iğneler vücuda yerleştirilir” 
öncesinde terapi geçmemektedir.

B) “Obezitenin ana nedeni olabilen aşırı yeme, aşırı 
stres, anksiyete ve hayal kırıklığından kaynaklanır” 

C) “Çocukluk çağı obezitesi, gelişmekte olan 
ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerde de 
epidemik (salgın) seviyelere ulaşmıştır”

D) “Tedavi yöntemleri, obezite seviyenize, genel 
sağlık durumunuza ve kilo verme planınıza katılma 
isteğinize bağlıdır”

E) “Son zamanlarda, akupunktur kilo vermek için 
etkili bir araç olarak oldukça popülerlik kazanmıştır”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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57. ----. Örneğin, Çin, Japonya, Mısır, Yunanistan 
ve Roma, geçmişte tedavi amaçlı saunalardan 
yararlandılar. Mısır kraliyet ailesinin, içine çiçekler 
ve uçucu yağlar koydukları suda sauna yaptıkları 
söylenir. Tabii ki hepimiz, Romalıların kendilerini 
şımartmayı sevdikleri umumi hamamları biliyoruz. 
Nitekim tıbbın babası Hipokrat, hastalığı 
yatıştırmak için kaynak suyunda banyo yapılmasını 
tavsiye etmiştir. 
A) “Su terapisi, bir fizik tedavi şekli olan su terapisi 

olarak ve bir temizlenme aracı olarak kullanımla 
sınırlandırılabilir” OLUMSUZ ANLAM 

B) “Suyu bir terapi olarak kullanmak, dünyadaki 
birçok kültürde çağlardan beri var oluşuyla yeni bir 
kavram değildir” 

C) “Suyun terapi amaçlı kullanımı, eski Mısır, 
Yunan ve Roma uygarlıklarında kaydedilmiştir” 
BOŞLUKTAN SONRAKİ “ÖRNEĞİN” İLE 
ÖRTÜŞMEZ. 

D) “Romalıların vatandaşları için umumi banyoları 
varken, Mısır kralları bitki yağları ve çiçeklerle 
yıkanmıştır” 

E) “Su terapisi, Avrupa’da 20. yüzyıla dayanan yeni 
bir kavramdır”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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58. Yaşlı insanlar, genç insanlara göre daha çok kemik 
kırılması yaşarlar çünkü kemiklerin kütlesi ve gücü 
yaşla beraber azalır. Bunun gerçekleşmesinin ya 
da bazı bireylerin ve popülasyonların diğerlerinden 
daha savunmasız olmalarının tek bir sebebi yoktur. 
Diğer karmaşık özellikler gibi, kemiklerdeki yaşla 
ilişkili değişiklikler de çevresel ve genetik faktörler 
arasındaki etkileşimlerden kaynaklanmaktadır. 
Bilim adamları kemik gücündeki değişiklikleri 
fiziksel aktivite, diyetteki kalsiyum ve D vitamini 
düzeyleri ve alkol ve tütün kullanımlarındaki 
çeşitlilikle ilişkilendirmektedir. ----.
A) “Ancak, bunların arasında, fiziksel aktivite, 

kırıkların görülme sıklığında coğrafi heterojenliği 
en çok açıklayan değişkendir” 

B) “Örneğin, kalsiyum, günümüzde önemli bir halk 
sağlığı sorunu olarak belirlendi; çünkü kemik 
sağlığı için kritik önem taşır” 

C) “Dolayısıyla sıradan Amerikalılar optimal kemik 
sağlığı için önerilen miktardan çok alt seviyede 
kalsiyum tüketir”

D) “Buna rağmen, kalça kırıkları olan yetişkinlerde 
yüksek bir D vitamini yetersizliği yaygınlığı 
vardır” “EVEN SO” İLE OLUMLU ANLAMA 
GEÇİLMELİYDİ.

E) “Öte yandan, her türlü fiziksel aktivite kemik 
sağlığına, farklı yollardan olsa da, katkıda 
bulunabilir” BOŞLUKTAN ÖNCEKİ CÜMLEYLE 
ÖRTÜŞMÜYOR.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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59. Şekerler -laktoz, sukroz ve maltoz- ince bağırsağın 
astarında bulunan laktaz, sükroz ve maltaz 
enzimleri tarafından parçalanırlar. Normalde, 
enzimler bu şekerleri glikoz gibi, daha sonra 
bağırsak duvarı yoluyla kana emilen basit 
şekerlere parçalar. Gerekli enzim eksikse, şekerler 
sindirilir ve emilemezler. (OLUMSUZ ANLAM) ----.
A) “Ancak, emilim yetersizliğinden kaynaklanan 

beslenme yetersizlikleri ek semptomlara neden 
olabilir” “HOWEVER” İLE YİNE OLUMSUZ 
ANLAMA GEÇMİŞ, OYSA OLUMLU ANLAMA 
GEÇİLMELİYDİ.

B) “Böylece, onlar ince bağırsakta kalırlar ve şekerin 
ortaya çıkan yüksek konsantrasyonu, sıvıyı ince 
bağırsaklara çeker ve bu da ishale neden olur” 
“THUS” İLE OLUMSUZ ANLAMA GEÇİLMİŞ, 
PARALELLİK SAĞLANMIŞTIR.

C) “Dolayısıyla, kaslarınızı güçlendirmek ve 
hücrelerinizin aktivitesini desteklemek için ihtiyaç 
duyduğunuz enerjiyi sağlarlar” “SO” İLE OLUMLU 
ANLAMA GEÇİLMİŞ, OYSAKİ OLUMSUZ 
ANLAMLA DEVAM EDİLMELİYDİ.

D) “Karbonhidratları yeterince sindirip 
özümsemiyorsanız, uyuşuk hissedebilirsiniz” 
İLGİSİZ VE “YOU” ZAMİRİ DE PARAGRAFLA 
ÖRTÜŞMÜYOR.

E) “Buna ek olarak, laktoz, bazı kişilerin sindirmede 
problem yaşadığı en yaygın karbonhidratlardan 
biridir” İLGİSİZ.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) Pireksi olarak da bilinen ateş, vücut sıcaklığında 
genellikle 1-2 derecelik bir artışın olduğu bir durumdur. 
(II) Tekrarlayan ateş, ateşin düşmeyi başaramadığı ve 
tekrarlayan nöbetler şeklinde geri gelmeye devam 
ettiği bir semptomdur. (III) Dolayısıyla, alına serin 
nemli bir bez koymak ve hafif sıcak bir banyo yapmak 
gibi önlemler yararlı değildir ve kişiyi sadece daha da 
rahatsız edebilir. (ÖNCEKİ CÜMLEYLE BİR SEBEP-
SONUÇ İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR) (IV) Sıklıkla, 
sürekli kusma, sinirlilik, iştahsızlık, vücut ağrısı gibi 
diğer ciddi semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir.  
(V) Dolayısıyla, çocuklarda ve yetişkinlerde 
tekrarlayan ateşlere neden olabilecek birçok hastalık 
vardır; böylelikle öncelikle hastalığın teşhis edilmesi 
ve daha sonra semptomdan ziyade hastalığın tedavi 
edilmeye çalışılması önemlidir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) Testosteron, esasen testis tarafından üretilen, 
doğal olarak oluşan bir erkek cinsiyet hormonudur. 
(II) O, erkeklerde üreme sağlığının korunmasında 
hayati bir rol oynar. (III) O, kadınlarda yumurtalıklar 
ve adrenal bezler tarafından da az miktarda üretilir. 
(IV) Erkeklerde testosteronun ana işlevi, üreme 
organlarının ve ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimini 
düzenlemektir. (V) Ayrıca, düşük testosteron düzeyleri 
erkeklerde ergenlik başlamasının gecikmesine neden 
olabilir. (ÖZELE GİDİLMİŞ)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Antioksidanlarla yüklü gıdalar genel olarak sağlık 
için gereklidir. (II) Ancak, antioksidan diyet takviyeleri, 
sağlığı geliştirmezler ve hastalıkları önlemede 
de etkili değildirler. (OLUMSUZ ANLAM) (III) 
‘Antioksidan’ terimi, insan hücrelerini serbest radikal 
hasarından koruyan bir grup maddeye verilen addır.  
(IV) Çalışmalar, antioksidan bakımından zengin 
besinleri diyetlerine dâhil eden kişilerin kanser dâhil 
olmak üzere çeşitli hastalıkları geliştirme riskinin 
düşük olduğunu göstermiştir. (V) Yaygın olarak bilinen 
antioksidanlar A, C ve E vitaminleri, manganez, çinko 
ve selenyumdur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

63. (I) Gıda kaynaklı patojenler, şiddetli ishale veya 
menenjit de dâhil olmak üzere zayıflatıcı enfeksiyonlara 
neden olabilir.(İLK CÜMLE DOĞRUDAN ÖZELE 
GİTMİŞ) (II) Gıda kaynaklı bir durum olan gıda 
zehirlenmesi, toksinler, kimyasallar veya bakteriler, 
virüsler, parazitler gibi bulaşıcı ajanlar içeren herhangi 
bir şey yediğimizde ortaya çıkar. (III) Bu durum çoğu 
zaman bakterilerin bulaştığı gıda maddeleri, içecekler 
veya su tüketiminden kaynaklanmaktadır. (IV) Bu gıda 
kaynaklı hastalığa neden olan yaygın bakterilerden 
bazıları Salmonella, Campylobacter jejuni, Shigella, 
Staphylococcus aureus, Vibrio kolera ve Escherichia 
coli’dir. (V) Gıda zehirlenmesinin belirtileri konusunda 
bilgili olunması durumunda bu durum teşhis edilebilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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64. (I) Alerjiler, hapşırma, öksürme, şişme ve ürtiker 
oluşturmak suretiyle kendilerini birçok biçimde 
gösterebilirler. (II) Bu semptomların her biri sağlığımıza 
zarar verir ve bizi yorgun hissettirir. (III) Bunların 
arasında, hapşırma ve öksürme aslında sıklıkla 
enerjimizi boşaltabilir ve bizi uykulu ve aşırı halsiz 
hissettirirler. (IV) Ancak, kapalı alan alerjenlerinin 
azaltılmasına yönelik bazı adımlar karmaşık ve 
zaman alıcıdır.(HOWEVER İLE ANLAM OLUMLUYA 
DÖNMESİ GEREKİRDİ) (V) Alerjenlerin neden olduğu 
vücutta şişme ve sıvı oluşumu sıklıkla vücudumuzun 
ağrımasına ve ağırlığa neden olurlar.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Bir oto bağışıklık hastalığı olan romatizma, 
eklemlerin sağlığını olumsuz şekilde etkiler.  
(II) Bu hastalık tedavi edilemese de, uygun ilaç, 
diyet ve egzersizle yönetilebilir. (III) Diz romatizma 
semptomlarını biliryorsanız, hastalık en erken 
evrelerinde teşhis edilebilir. (IV) Böylece, durumun 
kötüleşmesini önleyebilir, hareketliliğinizi koruyabilir 
ve kaliteli bir yaşam sürebilirsiniz. (OLUMLU ANLAM) 
(V) Sonuç olarak, şiddetli romatizma kronik ağrıya, 
günlük aktiviteleri yerine getirememeye neden olabilir 
ve yürümeyi ve merdiven çıkmayı zorlaştırabilir. 
(OLUMSUZ ANLAM)

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

Olayın farkında olmadan uyku esnasında konuşma ya da 
sesler çıkarma, uykuda konuşma olarak bilinir. Bu, özellikle 
çocuklarda yaygın bir sorundur. Somniloquy olarak da bi-
linen bu durum, uyku döngüsünün herhangi bir noktasın-
da olabilir. Ayrıca, uyku ne kadar hafifse konuşmanın da 
o kadar anlaşılır olduğu bir gerçektir. Uykunun ilk evreleri 
boyunca insanların konuşmaların tamamını gerçekleştirdiği 
oysa derin evrede bunun inlemelerle ve saçmalıklarla sınırlı 
olduğu söylenmektedir. Uyurken konuşan insanlar çoğun-
lukla bu gerçeğin farkında değildirler. Uykuda konuşmaya 
neden olan faktörler anksiyete bozuklukları, gerginlik ve 
ateştir. Çoğu durumda, bu bozukluk ciddi değildir ve zaman 
içinde veya yaşla birlikte ortadan kalkabilir. Tabii ki, bazen 
diğer uyku bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir ve bu, ciddi ola-
bileceği tek durumdur.

66. Somniloquy birtakım uyku bozukluklarına yol 
açmadıkça, ----.
A) it is not considered a serious condition

 ciddi bir durum olarak değerlendirilmez

…Çoğu durumda, bu bozukluk ciddi değildir ve zaman 
içinde veya yaşla birlikte ortadan kalkabilir. Tabii ki, 
bazen diğer uyku bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir ve 
bu, ciddi olabileceği tek durumdur…

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

67. Paragrafa göre,uykunun safhası ne kadar derinse, 
----.
E) the less intelligible one’s talk turns out to be

 kişinin konuşmaları o kadar anlaşılmaz olur

…oysa derin evrede bunun inlemelerle ve 
saçmalıklarla sınırlı olduğu söylenmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

68. Paragraftan açıktır ki uyku sırasında konuşmak  
----.
A) is not uncommon particularly with kids

 özellikle çocuklarda yaygındır

..Bu, özellikle çocuklarda yaygın bir sorundur.

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

İnsan vücudunun geçirdiği en önemli doğal süreçlerden biri 
yaşlanmadır. Yine de, bedenlerimizin bu doğal süreçten 
geçtiğini görme düşüncesi çoğumuzun ödünü koparıyor. 
Gerçekten de yaşlanmak kolay bir süreç değildir, yavaş 
yavaş sürer sonra görkemli varlığını hissettirir. Yaşlanma 
ile ilgili kendi korkularımız yetmiyorsa, neredeyse tüm 
korkularımızı sürdürecek ve onları canlı tutacak araçlara 
sahibiz. Yaşlanma, bir kişiyi inkar moduna sokabilir. Çoğu-
muzun yapması gereken şey, bunu hayatımızın diğer tüm 
yönlerini yaptığımız gibi zarifçe kabul etmektir. Başlangıç 
olarak, yaşlanma, içte ve dışta hissedilen değişiklikler ya-
ratır. Gerçek şudur ki, kaçabilirsiniz ve gizleyebilirsiniz, an-
cak yaşlanma sürecinden asla kaçamazsınız. Yaşlanmanın 
hem iç hem de dış yönleri göz önüne alındığında, toplum-
dan soyutlanma ve daha inatçı hale gelme gibi çok sayıda 
söylence vardır.

69. Paragrafa göre, toplumdan soyutlanma ve daha 
inatçı olma ----.
C) may not be exactly true for old people

 yaşlılar için kesin olarak doğru olmayabilir.

…toplumdan soyutlanma ve daha inatçı hale gelme 
gibi çok sayıda söylence vardır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

70. Paragraftan açıktır ki yaşlanma düşüncesi ----.
E) is not a comfortable thought for many people

 pek çok insan açısından rahat bir düşünce değildir.

…Yine de, bedenlerimizin bu doğal süreçten geçtiğini 
görme düşüncesi çoğumuzun ödünü koparıyor. 
Gerçekten de yaşlanmak kolay bir süreç değildir,..

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

71. Parçada açıkça ifade edilmektedir ki ----.
A) aging is a natural and inevitable stage of human 

life

 yaşlanma insan yaşamının doğal ve kaçınılmaz bir 
sürecidir.

…İnsan vücudunun geçirdiği en önemli doğal 
süreçlerden biri yaşlanmadır.

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

Diş ağrısı, diş içerisinde veya çevresinde oluşan ağrı veya 
sızı olarak tanımlanır. Hassas dişten gelen hafif bir sızı ya 
da şiddetli, acı veren bir ağrı ciddi rahatsızlıklara ve yeme 
zorluğuna neden olabilir. Diş çürüğü ve diş oyuğu çoğun-
lukla diş ağrısına neden olur. Eğer enfeksiyon, diş ağrısının 
başlıca nedeni ise, evde uygulanabilecek en basit ve en et-
kili tedavi tuzlu suyla gargara yapmaktır. Tuz, patojenlerin 
suyunu çeker ve kurutur. Dolayısıyla tuz, bakterileri ve diğer 
mikropları öldürmek için etkili bir şekilde kullanılabilir. Buna 
ek olarak, tuzlu suyla yapılan gargara, dişlerin kolay temiz-
lenmesine yardımcı olur. Diş ağrısının hafifletilmesi için 
tuzlu su gargarası tesiri, çözeltinin doğru şekilde hazırlan-
masına bağlıdır. Kısacası, belirli miktarda suya eklenecek 
tuz ve kabartma tozu miktarını bilmelisiniz. Sonuçta, tuz pa-
tojenleri öldürmek için kurutucu bir madde olarak kullanılır.

72. Paragrafa göre, tuz ----.
A) can be a good agent in overcoming pathogens

 patojenlerin üstesinden gelmede iyi bir araç olabilir.

Tuz, patojenlerin suyunu çeker ve kurutur. Dolayısıyla 
tuz, bakterileri ve diğer mikropları öldürmek için etkili 
bir şekilde kullanılabilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

73. Parçadan açıktır ki eğer diş ağrısı enfeksiyondan 
kaynaklanıyorsa, ----.
B) the best method to get rid of it is gargling with salt 

water

 bundan kurtulmanın en iyi yolu tuzlu suyla gargara 
yapmaktır.

Eğer enfeksiyon, diş ağrısının başlıca nedeni ise, 
evde uygulanabilecek en basit ve en etkili tedavi tuzlu 
suyla gargara yapmaktır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

74. Parçada açıkça ifade edilmektedir ki ----.
C) the amount of salt in the saline water should be 

carefully determined for best results in reducing 
the toothache

 diş ağrısını dindirmede en iyi sonuç için tuzlu 
sudaki tuz miktarının dikkatle belirlenmelidir.

Diş ağrısının hafifletilmesi için tuzlu su gargarası 
tesiri, çözeltinin doğru şekilde hazırlanmasına bağlıdır. 
Kısacası, belirli miktarda suya eklenecek tuz ve 
kabartma tozu miktarını bilmelisiniz.

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

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, kedi ısır-
malarının% 80’i enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu en-
feksiyonların sık görülen semptomları boğaz ağrısı, ateş, 
baş ağrısı ve lenf düğümlerinin şişmesini içerir. Eğer yara 
kanıyorsa enfeksiyon riski daha azdır. Kanama, bulaşıcı 
tükürüğün bir kısmının yaralı bölgeden çıkmasına imkan 
verir. Bir kedi ısırmasının neden olduğu yara, oldukça derin 
olabilen pikür olarak bilinir. Bunun nedeni, kedilerin keskin 
dişleri olmasıdır ve el gibi bölgeleri ısırmaları durumunda, 
tendon etrafındaki eklem veya membran kılıfını kolayca 
delebilir, böylece kapalı alanlarda bakterilerin büyümesine 
izin veren bir enfeksiyona neden olabilir. Dahası, kedilerin 
ağzında pek çok çeşit bakteri bulunur. Maruz kalan kişinin 
derhal tıbbi yardım alması gerekir. Ağır vakalarda cerrahi 
müdahale gerekebilir ve antibiyotik kullanımının hiçbir 
faydası olmayabilir. Dahası, tedavide bir gecikme, eklemde 
hareket kaybı gibi kalıcı sakatlığa neden olabilir.

75. Paragrafa göre kedi ısırmasından sonra, ----.
D) going to hospital for treatment may be needed

 tedavi için hastaneye gitmek gerekebilir.

Maruz kalan kişinin derhal tıbbi yardım alması gerekir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

76. Parçadan açıktır ki kedi ısırmasının ardından yara 
kanarsa, ----.
E) the probability that the affected part will be infected 

becomes lower

 etkilenen bölgenin enfekte olma ihtimali düşer.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

77. Parçadan anlaşılabilir ki ----.
A) a cat bite should not be ignored

 kedi ısırığı gözardı edilmemelidir.

…Dahası, tedavide bir gecikme, eklemde hareket 
kaybı gibi kalıcı sakatlığa neden olabilir.

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

Potasyum, kasların kasılması ve rahatlamasından tutun da 
sinir sistemindeki iletilerin aktarılmasına kadar çeşitli vücut 
işlevlerinde çok önemli bir role sahiptir ve bu nedenle, vücu-
dumuzda da aynı şekilde en uygun seviyede olmasını sağ-
lamak bizim için önemlidir. Bu durumda en uygun seviyeler, 
litre başına 3.6 ila 4.8 milliequivalents aralığındadır. Aynı 
şekilde düşüş hipokalemiye, yani vücutta potasyum eksik-
liğiyle nitelenen tıbbi bir duruma neden olur. Eğer potasyum 
seviyeleri 3.0 ila 3.6 mEq / L aralığında ise, ‘hafif hipokalemi’ 
olarak bilinir ve eğer 3.0 mEq / L’den düşükse, ‘şiddetli hi-
pokalemi’ olarak bilinir. Kan potasyumu seviyeleri 2,5 mEq 
/ L’nin altına düşerse ölümcül sonuçlara yol açan ve hayati 
risk oluşturan komplikasyonlara neden olabilir. Hafif veya 
şiddetli olmasına bakılmaksızın potasyum eksikliğinden 
muzdarip olan bir kişi gereksiz komplikasyonları önlemek 
için derhal tıbbi bakıma tabi tutulmalıdır.

78. Potasyum eksikliği olanlar ----.
D) should seek medical help urgently irrespective of 

the severity of the deficiency

 eksikliğin düzeyine bakmaksızın tıbbi destek 
almalıdır.

Hafif veya şiddetli olmasına bakılmaksızın potasyum 
eksikliğinden muzdarip olan bir kişi gereksiz 
komplikasyonları önlemek için derhal tıbbi bakıma tabi 
tutulmalıdır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

79. Paragrafa göre potasyum, ----.
B) is of great significance for many functions in the 

body

 vücutta pekçok işlev açısından büyük önem 
taşımaktadır.

…Potasyum, kasların kasılması ve rahatlamasından 
tutun da sinir sistemindeki iletilerin aktarılmasına 
kadar çeşitli vücut işlevlerinde çok önemli bir role 
sahiptir..

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

80. Parça genel olarak ---- ele almaktadır.
D) why it is important to maintain an optimum level of 

potassium in the body

 vücutta ideal potasyum seviyesini sağlamanın 
neden önemli olduğunu 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI


