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21.

21. - 22. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevap
layınız.

Göz tansiyonu adıyla da bilinen glokom, göz jin irin in  
hasarıyla oluşan yaygın ve ilerleyici bir göz hastalığıdır. 
Göz siniri, gözün ağ tabakasında yer alan görmeyi sağ
layan reseptör hücrelerden başlayan ince sinir liflerinin 
birleşmesinden oluşan bir kablo yapısındadır. Ağ taba
kadaki reseptör hücrelerde oluşan uyarılar göz siniri ile 
beyine iletilerek görme sağlanır. Glokom genel olarak 
göz içindeki sıvı basıncının görmeyi sağlayan göz si
nirine zarar verebilecek düzeyde yükselmesiyle ortaya 
çıkar. Tedavi edilmezse göz sinirinde oluşan hasar total 
görme kaybına yol açabilir.

Bu parça aşağıdaki soruların hangisine karşılık söy
lenmiş olabilir?

A) Göz tansiyonu nedir ve nasıl oluşur?

B) Gözde hasar oluşması ne gibi sorunlara yol açar?

C) Gözde sıvı basıncının azalmasının sonuçları nedir?

D) Göz tansiyonunun tedavisinde nasıl bir yöntem uy
gulanır?

E) Göz tansiyonu herkeste görülür mü?
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23. - 24. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevap
layınız.

(I) Kuzguncuk, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Üsküdar 
ilçesinde yer alan bir semttir. (II) Ayrıca Kuzguncuk’un 
tarihsel olarak farklı dinlere mensup insanların birlikte 
yaşadığı, nostaljik mahalle kültürünün hâlâ yaşanabil
diği hoşgörülü bir semt olduğu düşünülür. (Ill) Hâlbuki 
burada bir zamanlar yaşamış olan Rum, Ermeni ve Ya
hudi nüfus XX. yüzyılın ortalarında semtlerinden sürüldü 
arkalarında derin izler bırakarak. (IV) Amy Hills, Kuzgun
cuk’ta yaptığı etnografı çalışmasında sokak sokak, eski 
insanların bıraktığı izlerin peşine düşüyor. (V) Günümüz
de burada yaşayanlar için bu izlerin ne anlama geldiğini 
araştırıyor. (VI) Kendi ifadesiyle “insanların millîleşen bu 
şehirde nasıl yaşadıklarını ve Türkleştirmenin yarattığı 
etkinin ardından devletin ulus tahayyülünü nasıl anlam
landırdığını” inceliyor.

23. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag
raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A) II. B)IM. C)IV. D)V. E) VI.

22. Bu parçada;

I. göz sinirinin nasıl bir şey olduğu,

II. görme eyleminin nasıl oluştuğu,

III. göz sinirinde meydana gelen hasarın sonucu

belirlemelerinden hangilerine değinilmiştir?

A)Yalnızı B)Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) 1,11 ve III

24. Bu parçada Kuzguncuk ile ilgili olarak aşağıdakiler- 
den hangisine değinilmemiştir?

A) Eskiden farklı etnik grupları barındırdığına

B) Bazı insanların bölgeden uzaklaştınldığına

C) İnsanlarda olumlu bir kanı oluşturduğuna

D) Eskiden etnik çatışmaların yaşandığına

E) Coğrafi konumunun ne olduğuna

Diğer sayfaya geçiniz.




