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SOSYAL BİLİMLER1
ÇÖZÜMÜ

1. Cümleye “Büyük ümitlerle gittiğim dükkan, istediğim 
şeyin hepsini satmıştı. Sanırım o anki hayal kırıklığımı 
(hüsranımı) hayal edebilirsin” anlamını D seçeneğindeki 
“disappoinment = hayal kırıklığı, hüsran” verebilir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) disregard : saygısızlık

B) observation : gözlem

C) pleasure : zevk

E) willingness : isteklilik

CEVAP: D

2. Cümleye “Yetişkin dil öğrenimi konusundaki çalışmalar, 
insanlar yaşlandıkça öğrenme yeteneğinde hiçbir azalma 
olmadığını göstermiştir” anlamını B seçeneğinde geçen  
“decline” (azalma) verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

A) treatment  : tedavi; davranış, muamele

C) retirement : emeklilik

D) precaution  : önlem, tedbir

E) harmony : uyum, harmoni

CEVAP: B

3. Cümleye “Şehir merkezinde yol kenarlarına parkı 
yasaklama çabaları trafik sıkışıklığı sorununu 
ağırlaştırmıştır” anlamını E seçeneğindeki “aggravate 
= ağırlaştırmak, kötüleştirmek” verebilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) separate : ayırmak

B) demand : istemek, talep etmek

C) reverse : tersine çevirmek, geriye doğru gitmek

D) evacuate : tahliye etmek, boşaltmak

CEVAP: E
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4. Cümleye “Babam tatminkar olmaktan uzak bir çocukluk 
yaşasa da, yalnızca çocukların ideal bir çocukluğa 
sahip olduklarına inandığı için onlara hep imrenmiştir” 
anlamını A seçeneğindeki “satisfactory = tatminkar” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

B) anxious : endişeli, kaygılı 

C) indifferent : kayıtsız, umursamaz

D) uncertain : belirsiz

E) neutral : nötr, tarafsız

CEVAP:A

5. Cümleye “Petrol otomobilin icadından beri otomobillerde 
yakıt olarak kullanılmıştır, ancak şu anda elektrik de 
yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü araç kullananlar 
için çekici bir opsiyondur” anlamını B seçeneğinde 
geçen “attractive” (çekici, cazip) verebilir. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

A) insufficient  : yetersiz

C) obligatory  : zorunlu, mecburi; yükümlülük

D) immense  : büyük, kocaman, devasa

E) improper  : uygunsuz

CEVAP: B

6. Cümleye “Dün işten sonra sokakta sallana sallana 
yürürken, hiç ummadığım bir şekilde ilkokul arkadaşım 
Max ile yıllar sonra karşılaştım” anlamını E 
seçeneğindeki “run into = karşılaşmak” verebilir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) get over : iyileşmek, atlatmak, aşmak

B) walk out on : terk etmek, ayrılmak, yüz üstü 
bırakmak

C) turn down : reddetmek, kısmak, geri çevirmek

D) take over : devralmak, üstlenmek

CEVAP: E
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7. Soru kökünde geçen “before the end of this 
judicial year” ifadesinden dolayı ikinci boşlukta fiilin 
“future perfect tense” çekimi olan “will have been 
implemented” gelmelidir. 

Cümlenin ilk bölümünde başkaca zaman zarfının 
olmaması ana cümle ve Noun Clause arasında 
zaman uyumu olduğunu gösterir. Bağıl cümlede (that 
amendments expected to be made in the constitution 
regarding the human rights issues …………. before 
the end of this judicial year) “future perfect tense” 
kullanıldığında ana cümlede kullanılan cognitive verb 
de “simple present tense” çekilmelidir. Di-transitive bir 
fiil olan “claim” fiilinin her iki nesnesi de sağında yer 
almadığı için bu fiilin bahse konu zamanda  “passive” 
çekimi “is claimed” olmalıdır. Bu durumda doğru yanıt 
E seçeneğidir.

CEVAP: E

8. Sorunun ilk bölümünde cümlede geçen, “The search 
for alternative fuels” ismini niteleyen bir sıfat 
cümleciğinin kısaltması sorgulanmaktadır. Bu cümlenin 
kısaltılmamış halde “The search for alternative fuels, 
which was driven  mainly by shrinking oil reserves 
…”  şeklindeyken, kısaltmada yardımcı fiil ve ilgi 
zamirinin cümleden çıkarılmasıyla “The search for 
alternative fuels, driven  mainly by shrinking oil 
reserves ……” durumuna dönüşmüştür. Yani, cümlenin 
fiili edilgen çatılı olduğundan fiil, bahse konu sıfat yan 
cümlesi (adjective clause) V3 durumuna indirgenmiştir. 
Bu açıklamalar doğrultusunda B seçeneği doğru yanıt 
olacaktır. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Adjective Clause Reduction (Passive):

Adj. Cl.
the jobs 
report

that / 
which

was 
released

Friday

Red. Adj.  Cl.
the jobs 
report

….. released Friday

Ayrıca sorunun ikinci bölümünde geçen “lead” fiili “lead 
sb/stg to-infinitive” yapı gerektirdiği için sorunun ikinci 
kısmında fiil “to investigate” olarak çekilmelidir.  Doğru 
yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B
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9. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran 
ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümlenin başındaki 
“filed a suit against a paparazzi ……… interfering 
...... her private life continually” ifadesinin “özel 
hayatını devamlı olarak ihlal ettiği için bir paparazi 
aleyhine dava açtı” anlamını ifadesine “for” ilgecini 
yerleştirerek verebiliriz. İkinci boşluktan önce gelen 
“interfere” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “in / 
with” ilgeçleri kullanılabilir. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

10. İlk boşlukta isim öbeği olan “ …… 90 breakout 
sessions”  ifadesine “90’ın üstünde” anlamını “over” 
ilgecini yerleştirerek verebiliriz. İkinci boşlukta ise “from 
... to” ilgeç grubunun ilk bölümü olan “from” verilmiş ve 
ikinci kısmı olan “to” ilgecini tespit etmemiz istenmiştir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

11. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk 
bölümünde, “Galapagos Adaları çevresinde” anlamına 
gelen “around” ilgeci sorulmuştur. Bu sorunun ikinci 
bölümünde bağıl ilgeç ilgisi ölçülmektedir. İkinci 
boşluktan önce gelen “range” sözcüğünden sonra bağıl 
ilgeç olarak “from … to …” ilgeç ikilisi kullanılır. Bu 
ilgeçlerden ikincisi soru kökünde verilmiş ve ilki olan 
“from” edatını bizim tespit etmemiz istenmiştir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

12. Soru kökünde ilk cümle, “Paranın boşa harcanması 
yeterince kötüdür … ” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “daha da kötüsü insan 
enerji ve hevesinin boşa harcanmasıdır” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu 
tür zıtlık ilişkisi içeren iki cümleyi birbirine bağlamak için 
seçenekler içinden yalnızca B seçeneğinde geçen “yet 
= ancak” kullanılabilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Paranın boşa harcanması 
yeterince kötüdür, ancak daha da kötüsü insan enerji 
ve hevesinin boşa harcanmasıdır” olacaktır.

CEVAP: B
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13. Cümleye “Kamu görevlileri, eğer hükümet yılın ilk yarısı 
için yüzde onluk maaş artışını kabul etmezse, greve 
gidecekler” anlamını seçenekler içinden yalnızca C 
seçeneğinde geçen “unless” verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) even if : -sa bile

B) as long as : süresince, -dığı süreci

D) so that : -mek için, maksadıyla, bu yüzden

E) since : -den beri, çünkü

CEVAP: C

14. Cümleye “Astrologlar karakterimizin altında kaldığımız 
burca göre doğar doğmaz oluştuğuna inanmamızı 
istiyorlar” anlamını seçenekler içinden yalnızca D 
seçeneğinde geçen “as soon as” verebilir. Doğru yanıt  
D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) even if : -sa bile

B) long after : -den çok sonra

C) wherever : her nerede ... olursa olsun

E) as though : sanki -mış gibi

CEVAP: D
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15. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki 
anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için kullandığımız yapılara “transitional 
words / transitors / connectors” adını veririz. Bu soruda 
“transitional words / transitors / connectors” bilgisi 
ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken boşluktan 
önceki ve sonraki cümlelerin anlamları ve bu iki cümlenin 
anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu soruda boşluktan önce 
kullanılan cümle, “Kalifiye işçilerin bulunamadığı işler 
ve pozisyonlar var” ve boşluktan sonraki cümle ise “ve 
… iş bulamayan kalifiye insanlar var; çözüm, teknik ve 
mesleki eğitimdedir” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler 
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş 
kelimesinin (transitional words / transitors / connectors) 
“diğer taraftan” anlamına gelen “on the other hand” 
olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Kalifiye işçilerin bulunamadığı işler ve pozisyonlar var” 
ve boşluktan sonraki cümle ise “ve diğer taraftan iş 
bulamayan kalifiye insanlar var; çözüm, teknik ve mesleki 
eğitimdedir” olacaktır.  Doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) on the other hand : “diğer taraftan” anlamına gelen 
bir “transitional words / transitors / connectors” 
sözcüktür. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle 
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle 
akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız bir olay 
başka bir bakış açısını veren direk zıtlık içeren 
yapıları birbirine bağlamak için kullandığımız 
“transitional words / transitors / connectors” sözcük 
öbeğidir. Bu soruda, böyle bir anlama sahip olduğu 
için doğru yanıttır. 

B) rather : “daha doğrusu” anlamına gelen bir 
“transitional words / transitors / connectors” 
sözcüktür. Bu soruda anlamsal olarak uygun değildir.

C) thus : “dolayısıyla” anlamına gelir. Bir “transitional 
words / transitors / connectors” (geçiş zarfı) işlevsel 
sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak değil de 
anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun değildir.

D) despite :  “-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.

 (despite + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause). 
Bu soruda anlamsal ve yapısal olarak uygun değildir.

E) since : “çünkü, -den dolayı” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of cause” bağlacıdır. Bu soruda 
hem kavramsal hem de işlevsel olarak doğru yanıt 
olamaz.

CEVAP: A
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16. İki boşluğun bulunduğu bu soruda doğru yanıta iki 
cümle arasındaki anlam ilişkisini inceleyerek ve yapısal 
ipuçlarını kullanarak ulaşabiliriz. İlk boşluktan sonra 
kullanılan “much” zarfı ilk bakışta “so +adj/adv.+ 
that” yapısını çağrıştırır ve yazarın Step Up Advanced 
English Grammar kitabından gramer çalışan öğrenciler 
bu soruyu on saniyede çözecektir. Bununla birlikte soru 
iki cümlenin anlam ilişkileri incelenerek de çözülebilir. İlk 
cümle “Ada devletinin ekolojisi, leoparlar yok olduktan 
sonra çok iyileşti” anlamına gelirken ikinci cümle “onlar 
orada bir daha yeniden ortaya çıkabilirler” anlamına 
gelmektedir. İki cümle anlam olarak incelendiğinde ilk 
cümlenin neden ve ikinci cümleninde sonuç olduğu 
görülecektir. Bu yapıdaki neden sonuç ilişkisini “so 
+adj/adv.+ that” yapısı ile ilişkilendiririz. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Ada devletinin ekolojisi, leoparlar yok 
olduktan sonra  o kadar iyileşti ki, onlar orada bir daha 
yeniden ortaya çıkabilirler” olacaktır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) so / that: “o kadar ki” anlamına gelir ve neden-sonuç 
ilişkisini kurmak için kullanılır. Bu cümlede hem 
yapısal hem de anlamsal olarak uygundur.

B) more / more: Birbirine bağlı iki cümleyi “double 
comparative” yapısı ile bağlamak için kullanılır, 
ancak bu cümlede her iki boşlukta da bu tür bir 
yapıya ihtiyaç yoktur.   

C) whether / or: “olup olmadığı” anlamı veren “noun 
clause” bir cümleyi anlamında bilinmezlik olan bir 
fiile bağlayan “correlative conjunction” türü bir ikili 
bağlaçtır, ancak bu soruda bu tür bir bağlaca ihtiyaç 
yoktur. 

D) either / or: “ya .. ya da …” anlamına gelen 
“correlative conjunction” türü bir ikili bağlaçtır, ancak 
bu soruda bu tür bir bağlaca ihtiyaç yoktur. 

E) not only / but also: “sadece değil … aynı zamanda” 
anlamına gelen “correlative conjunction” türü bir ikili 
bağlaçtır, ancak bu soruda bu tür bir bağlaca ihtiyaç 
yoktur. 

CEVAP: A
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17. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, cümleye 
“Sığır Eti Davası olarak bilinen inceleme raporu, 
vergi kaçırmanın yanı sıra birçok yolsuzluk ve bu 
yolsuzlukları örtme girişimleri olduğunu tespit etti” 
anlamını seçenekler içerisinden B seçeneğinde geçen 
“as well as” (yanısıra) ifadesinin verebileceği görülür. 

Seçenekler;

A) for all : “-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir (for all + Ving / Noun / Noun Phrase 
/ Noun Clause). Bu soruda anlamsal uygun değildir.

B) as well as: “ek olarak, -nın yanı sıra” anlamına 
gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da 
ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. (as well 
as + Ving / Noun / Noun Clause.) Bu soruda hem 
yapısal hem de anlamsal olarak boş bırakılan 
bölümü doğru bir şekilde doldurabilir 

C) beside: “-nın yanında” anlamına gelen bir edat olsa 
da yalnızca somut isimler arasında kullanılır. Bu 
soruda olduğu gibi soyut bir kavramı diğer soyut 
kavramlar ile ilişkilendirmek için kullanılmaz. (beside 
+  Noun) Bu soruda anlamsal uygun değildir.

D) in case of : “ne olur ne olmaz diye, -masına karşı” 
anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği 
ya da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. 
(in case of + Ving / Noun / Noun Clause) Bu soruda 
anlamsal uygun değildir.

E) lest: “ne olur ne olmaz diye” anlamına gelen bir zarf 
cümleciğini ana cümleye bağlar. Bu soruda hem 
anlamsal hem de yapısal olarak uygun değildir. 

CEVAP: B
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18. Soru kökünde ilk cümle, “Tamamen farklı bir yazı 
sistemini öğrenmek çok zordur…” anlamına gelirken, 
boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “bu bir dili 
ille de başka bir dilden daha zor yapmaz” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu 
tür zıtlık ilişkisi içeren sıralı iki cümleyi birbirine bağlamak 
için seçenekler içinden yalnızca A seçeneğinde geçen 
“but = ancak” kullanılabilir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Tamamen farklı bir yazı sistemini öğrenmek çok 
zordur, ancak bu bir dili ille de başka bir dilden daha zor 
yapmaz” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

B) so : “böylece” anlamına gelir.  Sonuç cümlelerini 
ana cümleye bağlar.

C) such : “öyle / gibi” anlamına gelir. Önceki ifade 
yerine kullanılır.

D) even : “bile, hatta” anlamına gelir. Önüne geldiği 
kelime ya da ifadeye odaklanılmasını sağlar.

E) since : “-den dolayı / -den beri” anlamlarına gelir. 
Zaman ya da neden cümlelerini ana cümleye 
bağlar.

CEVAP: A
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19. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “… 
kamudan alınan maaşın seviyesi özelden alınan maaşın 
seviyesinden yüksektir” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “… aynı yaş, cinsiyet, bölge 
ya da özellikteki insanları kıyasladığınızda” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında zaman ilişkisi olduğu görülür. Bu tür 
zaman cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
neden cümleciğinin başına “when” kullanılabilir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Aynı yaş, cinsiyet, bölge ya da özellikteki 
insanları kıyasladığınızda kamudan alınan maaşın 
seviyesi özelden alınan maaşın seviyesinden yüksektir” 
olacaktır.

Seçenekler; 

A) though : “-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda 
soru kökündeki iki cümle arasında böyle 
bir anlam olmadığı için kullanılamaz.

B) when : “dığı zaman, -ınca, -dığında” anlamına 
gelir. Zaman zarfı yan cümleciklerini 
ana cümleye bağlamak için kullanılan“ 
adverbial clause of time marker” olarak 
kullanılır. Bu kapsamda, anlamsal olarak 
uygun değildir.

C) which : “ki” anlamına gelen insanlar için özneye 
dönük sıfat yan cümlelerinde kullanılan 
bağlaçtır. Bu soruda bu tür bir yapıya 
gerek olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

D) because :“-den dolayı, çünkü, zira” Yan cümlenin 
neden, ana cümlenin de sonuç ifade ettiği   
“adverbial clause” cümleciklerinin bağlacı 
olarak kullanılan bir bağlaçtır. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

E) until : “-e kadar” anlamına gelir. Zaman zarfı 
yan cümleciklerini ana cümleye bağlamak 
için kullanılan“adverbial clause of time 
marker” olarak kullanılır. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

CEVAP: B
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20. Soru kökünde geçen “breach of rules or behavior” 
isim öbeğini niteleyen sıfat cümlesini ana cümleye 
bağlamak için niteleyen sıfat yan cümlesi (ortaç) olan 
“…… is damaging to the character or interests of the 
club or offensive to other members or staff” cümlesinin 
öznesi eksik olduğu için “which” ilgi zamirinin verildiği 
E seçeneği doğru yanıttır.

Gramer Notu: Adjective Clause (Ortaçlar) Checklist

Adjective Clause sorularını yanıtlarken boşluktan 
sonraki cümledeki eksik ögeye bağlı olarak aşağıdaki 
CHECKLIST kullanılabilir. 

1. Özne yoksa “who / which / that”, 

2. Nesne yoksa “whom / which / that / prep+which / 
prep+ whom”

3. İyelik sıfatı yoksa “whose / noun of which / noun of 
whom / noun of whose”, 

4. Yer zarfı yoksa “where / preposition + which”, 

5. Zaman zarfı yoksa “when / preposition + which”, 

6. Reason ve explanation isminden sonra “why”,

7. Bütün cümleyi niteliyorsa “which” kullanılır.

Bu ve diğer konularla ilgili başkaca stratejileri ve 
checklistleri bu eserin yazarları tarafından yazılan 
“Strategies for YDS I-II” kitaplarında bulabilirsiniz. 

CEVAP: E

21. İlk cümlede geçen “British and French nuclear 
submarines” isim tamlamaları yerine “her ikisi” 
anlamında “both” kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

A) All : hepsi (ikiden daha fazla)

B) Some : bazı, birkaç, kimi

C) Either : iki şeyden biri, ya … 

E) Each : her biri

CEVAP: D

22. Cümle içinde geçen “were carrying” ve “was not 
damaged” ifadelerinden genel zamanı “past” olarak 
tespit ederiz. Cümle içinde başkaca zaman zarfı 
olmadığından ve eylem tamamlandığı için fiil “simple 
past tense” olarak çekilmelidir. Fiilin belirtilen zamanda 
edilgen çekimi olan “were damaged” A seçeneğinde 
verilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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23. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran ilgeç 
bilgisi sorgulanmaktadır. “The crash is embarrassing 
…………  the British and French navies” ifadesine 
“Kaza, İngiliz ve Fransız deniz kuvvetleri için utanç 
vericiydi” anlamını “for” ilgecini yerleştirerek verebiliriz. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

24. Cümleye “ancak denizaltılar düşmana ve diğer gemi ve 
denizaltılara görünmez olarak inşa edilir” anlamını A 
seçeneğindeki “invisible = görünmez” verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) susceptible : hassas, zarar görebilir, kırılgan, narin

C) deceitful : aldatıcı, yanıltıcı

D) enthusiastic : hevesli, istekli, coşkulu

E) adroit : becerikli, eli çabuk

CEVAP: A

25. Soru kökünde ilk cümle, “İngiliz Deniz Kuvvetleri 
genellikle güvenilirdir… ” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “İngiliz halkı, Fransız 
halkı ve Dünyanın diğer halkları bunun bir daha 
olmayacağından emin olmak isterler” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu 
tür zıtlık ilişkisi içeren iki cümleyi birbirine bağlamak için 
seçenekler içinden yalnızca C seçeneğinde geçen “but 
= ancak” kullanılabilir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“İngiliz Deniz Kuvvetleri genellikle güvenlidir, ancak 
İngiliz halkı, Fransız halkı ve Dünyanın diğer halkları 
bunun bir daha olmayacağından emin olmak isterler” 
olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) so : “böylece” anlamına gelir. Sözdizimsel 
olarak sonra gelen sonuç cümlesini 
ana cümleye bağlar.

B) because : “-den dolayı, için, çünkü” anlamına 
gelir. Neden cümlesini ana cümleye 
bağlar. 

D) so that : “dolayısıyla, böylece, böylelikle” 
anlamına gelir. Sözdizimsel olarak 
sonra gelen sonuç cümlesini ana 
cümleye bağlar.

E) only when : “yalnızca ... -dığı zaman” anlamına 
gelir. Zaman zarf cümlesini ana 
cümleye bağlar

CEVAP: C
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26. Bu soruda “prepositional phrase” türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Cümleye “Daha önceki dönemlere ait 
modalara kıyasla, günümüzde ayakkabı stilleri sıkıcı 
bir şekilde pratiktir” anlamını B seçeneğinde geçen 
“by comparison” (kıyasla) verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

27. Bu soruda “take X as an example” kalıbının bir parçası 
olan “as” yapısı C seçeneğinde verildiği için doğru yanıt 
bu seçenektir.

CEVAP: C

28. Bu soruda cümleye “On ikinci yüzyıl itibarıyla iyi 
giyinmiş bir asilzadenin ayakkabısının ucu parmaklarını 
iki inç geçiyordu” anlamını “past” (geçmiş olmak) verir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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29. Bu soruda doğru yanıta soru kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökündeki ilk cümle, “Pek 
çok dini ve laik lider asillerin bu son gereksiz abartı 
örneğini kınadılar” anlamına gelirken, ikinci cümle ise 
“bu, sivri uçlu ayakkabıların beş yüz yıllık egemenlikleri 
sona erinceye kadar sürdü” anlamına gelmektedir. 
Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki cümle arasında 
anlamsal zıtlık olduğu görülür. Bu tür anlamsal zıtlık 
içeren iki cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler 
içinden yalnızca D seçeneğinde geçen “even though” 
kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Pek çok dini ve laik lider asillerin 
bu son gereksiz abartı örneğini kınamalarına rağmen 
bu durum, sivri uçlu ayakkabıların beş yüz yıllık 
egemenlikleri sona erinceye kadar sürdü” olacaktır.

Seçenekler; 

A) Even : “bile” anlamına gelen bir “intensifier” 
(vurgulayıcı) sözcüktür. Bu soruda 
böyle bir işleve sahip olmadığından 
doğru yanıt olamaz.

B) As if : “-mış gibi” anlamına gelir. Hal bildiren 
bir “adverbial clause” yapıyı temel 
cümleye bağlar. Bu soruda kavramsal 
olarak uygun değildir.

C) So : “bu yüzden” anlamına gelir. Yan 
cümlenin sonuç, ana cümlenin de 
neden olduğu “adverbial clause” 
bağlacı olarak “so / so that / so much 
so that / so … that / such … that” 
kullanılır. Bu soruda anlamsal olarak 
uygun değildir. 

D) Even though : “-e rağmen” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of contrast” 
bağlacıdır. Bu soruda hem 
sözdizimsel olarak hem de anlam 
olarak doğru yanıttır.

E) Even so : “öyle bile olsa” anlamına gelen bir 
sözcük öbeğidir. İki cümleyi birbirine 
bağlamak için kullanılmaz. Bu soruda 
hem sözdizimsel olarak hem de 
anlam olarak doğru yanıt olamaz.

CEVAP: D
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30. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
bizi doğru yanıta götürecek “until pointed toe shoes 
ended their five-century reign” ifadesi bu boşluğa 
gelecek zamanın “definite past” için kullandığımız 
zaman olan “Simple Past Tense” olduğunu gösterir. Bu 
nedenle, bu boşlukta eylem “lasted” (sürdü, devam 
etti) olarak çekilmelidir. E seçeneği doğru yanıttır.

CEVAP: E

31. Soru kökünde verilen “İşaretlerimizi ve mesajlarımızı 
ne kadar dikkatli tasarlasak ve göndersek de …” 
ifadesini en iyi E seçeneğinde verilen “onlar bazen 
bizim etrafımızdaki insanlarca niyetlenildiği gibi 
algılanmaz” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “İşaretlerimizi ve mesajlarımızı ne kadar 
dikkatli tasarlasak ve göndersek de; onlar bazen bizim 
etrafımızdaki insanlarca niyetlenildiği gibi algılanmaz” 
olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte 
geçen “they” soru kökündeki “signals and messages” 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
yardımcı ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: E

32. Soru kökünde verilen “Şefim olayı benden dinledikten 
sonra .....” ifadesini en iyi B seçeneğinde verilen 
“hakkımda çok çabuk karar verdiğini kabul etti” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Şefim 
olayı benden dinledikten sonra hakkımda çok çabuk 
karar verdiğini kabul etti” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “he” soru kökündeki 
“our supervisor” yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında yardımcı ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: B

33. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru kökünde 
verilen “Türkiye Orta Asya’nın  tüm su kaynaklarının 
üçte birine sahip olmasına rağmen …” ifadesini en 
iyi  C seçeneğinde verilen “yine de pek çok bölge 
ülkesinden çok daha az elektrik üretir” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Türkiye Orta Asya’nın 
tüm su kaynaklarının üçte birine sahip olmasına 
rağmen yine de pek çok bölge ülkesinden çok daha az 
elektrik üretir” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu 
seçenekte geçen “it” soru kökündeki “Turkey” yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında yardımcı 
ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: C
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34. Soru kökünde verilen “Louisiana eyaletine daha 
önceden gelmiş olmalarına rağmen …” ifadesini en iyi C 
seçeneğinde verilen “Afrikalı kölelerin sayısı 18. yüzyıla 
kadar hızlı bir artış göstermedi” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Louisiana eyaletine daha 
önceden gelmiş olmalarına rağmen Afrikalı kölelerin 
sayısı 18. yüzyıla kadar hızlı bir artış gösteremedi” 
olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

35. Soru kökünde verilen “Nehrin iki yakasını birleştiren 
köprü tadilatta olduğu için” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi B seçeneğinde verilen “köprünün iki şeridi geçici 
olarak trafiğe kapatıldı” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Nehrin iki yakasını birleştiren köprü 
tadilatta olduğu için köprünün iki şeridi geçici olarak 
trafiğe kapatıldı” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Diğer seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili 
değildir. Ayrıca bu seçenekte geçen “it” şahıs zamiri 
soru kökünde geçen “the bridge” ismi yerine kullanılmış 
ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: B

36. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere sahiptir 
ve “… şirket kayıpları rapor etmedi ve on milyonlarca 
dolar kâr elde edebildi” anlamına gelmektedir. Bu 
durumda yapılması gereken iş bu cümleyi anlam olarak 
en iyi tamamlayan cümleyi tespit etmektir. Seçenekler 
incelendiğinde C seçeneğinde geçen “Kayıt dışı üyelikle 
…” ifadesi soru kökünü doğru bir şekilde tamamlar. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

37. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere sahiptir 
ve “Özel fonlama eğilimi de fakir ve zengin bölgeler 
arasındaki farkı arttırabilir …” anlamına gelmektedir. Bu 
durumda yapılması gereken iş bu cümleyi anlam olarak 
en iyi tamamlayan cümleyi tespit etmektir. Seçenekler 
incelendiğinde D seçeneğinde geçen “… çünkü zengin 
bölgeler fon bulma konusunda çok daha karmaşıktırlar” 
ifadesi soru kökünü doğru bir şekilde tamamlar. Ayrıca 
bu seçenekte geçen “ones” isim öbeği soru kökünde 
geçen “districts” ismi yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D
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38. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “... bütün 
dünyanın duyabileceği bir şeyi yazmak çok daha motive 
edicidir” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde C seçeneğinde geçen “Yalnızca öğretmenin not 
vereceği bir şeyden ziyade” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Yalnızca öğretmenin not vereceği bir şeyden ziyade 
bütün dünyanın duyabileceği bir şeyi yazmak çok daha 
motive edicidir” olacaktır.

CEVAP: C

39. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “... 
kimi araştırmacılar kendi çıkarımlarını federal test 
sonuçlarına dayandırdılar” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde D seçeneğinde geçen “diğerleri 
eyalet sınavlarına bağlarken” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Kimi araştırmacılar kendi çıkarımlarını federal test 
sonuçlarına dayandırırken diğerleri eyalet sınavlarına 
bağlamaktadırlar” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

40. Soru kökünde verilen “…. büyük güçler etrafı incelemeye 
başlarlar ve orada kalmak için bir sebep bulurlar” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde verilen 
“nerede petrol kokusu varsa” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “nerede petrol kokusu varsa 
büyük güçler etrafı incelemeye başlarlar ve orada 
kalmak için bir sebep bulurlar” olacaktır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. Ayrıca soru kökünde geçen “there” 
ifadesi bu seçenekte geçen “wherever there is a smell 
of oil” yer bildiren yan cümlesi (adverbial clause of time) 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur.

CEVAP: D

41. Soru kökünde verilen “yapılacak çok şey var” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde verilen “teröre 
karşı mücadelede bazı başarılar kazanılsa da” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Teröre karşı 
mücadelede bazı başarılar kazanılsa da yapılacak çok 
şey var” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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42. Soru kökünde verilen “contrary to what most people 
think” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca B seçeneğinde 
“Çoğu kimsenin düşündüğünün aksine” şeklinde doğru 
olarak verilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

43. Soru kökünde verilen “Not until the end of the 16th 
century did anyone think of …” ifadesinin Türkçe 
dengi yalnızca C seçeneğinde “16. yüzyılın sonuna 
kadar hiç kimse... düşünmedi” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

until the end of the 16th century did anyone = 16. 
yüzyılın sonuna kadar hiç kimse

not … think of  = düşünmedi

combining drama and music  = tiyatro ile müziği 
birleştirmeyi

and so invent the new art  = ve böylece, yeni sanatı 
icat etmeyi

we know today as ‘opera’ = bugün “opera” olarak 
bildiğimiz

CEVAP: C

44. Soru kökünde verilen “Like President Carter before 
him, Reagan discovered …” ifadesinin Türkçe dengi 
yalnızca E seçeneğinde “Kendinden önceki Başkan 
Carter gibi Reagan ... anladı” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt  E seçeneğidir.

like President Carter before him  = kendinden önceki 
Başkan Carter gibi

Reagan discovered  = Reagan da anladı

by the end of his first year of President = başkanlığının 
ilk yılının sonunda

that eliminating  = ortadan kaldırmanın 

or even substantially reducing  … down = hatta 
önemli ölçüde azaltmanın bile

the budget deficit  = bütçe açığını

was exceedingly difficult  = çok zor olduğunu

CEVAP: E
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45. Soru kökünde geçen ana cümlenin öznesi “A successful 
transition by Nigeria, from a state monopoly to 
political pluralism …” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca 
B seçeneğinde “Nijerya’nın devlet tekelinden siyasi 
çoğulculuğa başarılı geçişi” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

a successful transition by Nigeria = Nijerya’nın 
başarılı geçişi

from a state monopoly = devlet tekelinden 

to political pluralism = siyasi çoğulculuğa

has been an enormous boost = muazzam bir destek 
olmuştur

to the stability of the new democracies = 
demokrasilerin istikrarı için

throughout the country = tüm ülkedeki

CEVAP: B

46. Soru kökünde verilen “To protect its own industry 
…” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca D seçeneğinde 
“… kendi endüstrisini korumak için …” şeklinde doğru 
olarak verilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

47. Soru kökünde verilen “In his statement, he did not 
conceal” ifadenin karşılığı yalnızca A seçeneğinde 
“Demecinde, ... saklamadı ...” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

48. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi + 
zaman zarfı “Şu an itibariyle hepimiz iddia ediyoruz 
ki” ifadesidir ve bu ifade yalnızca A seçeneğinde “We 
all claim by now that” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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49. Soruda verilen “alındığında” sözcüğünden, İngilizce 
cümledeki bağlacın “when” olması gerektiği çıkarımını 
yapabiliriz. Bu koşula uyan tek seçenek olan A 
seçeneğindeki “we can say” ifadesi de özne + yüklem 
olarak “söyleyebiliriz” ifadesinin doğru çevirisidir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

dikkate alındığında = when … is considered
hırsızlık olaylarının artması = the increase in theft
kalıcı bir çözüm için = to reach a permanent solution
zorunlu olduğunu = that it is essential
ciddi araştırmaların = serious research
yapılmasının = to carry out
söyleyebiliriz = we can say

CEVAP: A

50. Soruda verilen cümlenin öznesi “birçok işçi” yüklemi 
ise “söylediler” olduğuna göre, bunların İngilizce 
karşılığı “many workers … have said / told” olur. 
Yüklemleri sırasıyla “are reluctant” (isteksizdir / 
gönülsüzdür) olan A seçeneği, “have stated” (ifade 
ettiler) olan C seçeneği, “pointed out” (belirttiler) olan 
D seçeneği ve “are determined”  (kararlılar) olan E 
seçeneği yanlıştır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

birçok işçi = many workers
isteyen = who want
iş şartlarının iyileştirilmesini = betterment in their 
working conditions
istekleri yerine getirilene kadar = until their demands 
are met
grevi sürdürmeye = to carry on their strike
kararlı olduklarını = that they are determined
söylediler = have told

CEVAP: B

51. Soruda verilen Türkçe cümlenin edilgen yapıdaki 
yüklemi olan “bekleniyor” ifadesinin İngilizce karşılığı 
“is anticipated” olur. Edilgen yapıda olmayan A ve 
D seçenekleri yanlıştır. Doğru karşılık yalnızca B 
seçeneğinde verilmiştir ve doğru yanıt B olacaktır.

bekleniyor = it is anticipated that
yeni bir rekor kırması = will break a new record
turizm geliriyle = profit from tourism
yaklaşık 700 milyon dolarlık = with its approximately 
$ 700 million
Temmuz ayında = in the month of July
turizm sektörünün = the tourism sector

CEVAP: B
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52. Soru kökünde verilen “… ancak bu …” ifadesinin 
İngilizce dengi yalnızca B seçeneğinde “… but that 
…” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

53. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi “.… 
değişiklik gerçekleştirildi” ifadesidir ve bu ifadenin 
karşılığı yalnızca  D seçeneğinde “The amendment has 
been performed … ” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

54. Parça İngilizlerin iyi gazete okurları olmasıyla ilgili. 
Boşluktan önce “Bir gazetenin girmediği çok az ev 
vardır” ve boşluktan sonra da “Bir gazete eve gelir bir 
gazete trende okunmak üzere tren istasyonunda alınır 
ve ev ahalisinden bir başkası da aynı gün içerisinde 
bir akşam gazetesi alabilir” denildiğine göre boşluğu 
metinsel birlik ve bütünlük içerisinde D seçeneğinde 
geçen “Çoğu ev halkı her gün iki ya da hatta üç 
gazete alır” ifadesi tamamlamaktadır.

CEVAP: D

55. İlk cümlede Londra’ya yeni gelenlerin özellikle 
akşamları yapacak bir şey bulamamalarından şikâyetçi 
oldukları anlatılmaktadır. Boşluktan sonra gelen 
cümlede ise “Örneğin akşam dersleri çoğalmaktadır” 
denilerek boşluktaki yargıya bir örnek sunuluyor. Bu 
yargı C seçeneğinde ifade edilen yeni gelenlerin fark 
edemeyeceği birçok etkinliğin olmasıdır. Bu durumda 
C seçeneği parçayı metinsel bütünlük ve konu birliği 
içinde tamamlamaktadır.

CEVAP: C
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56. İlk cümlede “Şelalenin ilk ve muhtemelen en 
etkileyici görünümü havadan olanıdır” deniyor. 
Bu cümleden sonraki cümle olan ikinci cümle boş 
bırakılmış. Son cümlede mikrolite daha maceralı 
olanıdır, ancak ikisinden herhangi birinin de şelaleyi ve 
çevresini büyüleyici bir şekilde havadan görme imkânı 
sunduğunu belirtiliyor. Bu cümlede geçen “either” 
sözcüğü “ikisinden herhangi biri” anlamına gelir ve bu 
cümle içinde ‘mikrolite’tan bahsedildiği için bu ikiliden 
diğeri boş bırakılan cümlede geçmelidir. Selaleyi 
görmemize imkân kılan her iki hava aracından E 
seçeneğinde bahsedilmiştir: helikopter ya da mikrolite. 
E seçeneğinde verilen “Bunu ya helikoptere ya 
da mikrolite’a binerek şelale üstünde bir uçuş 
gerçekleştirerek başarabilirsiniz” denilerek önceki ve 
sonraki cümleler arasında bağlantı kurulmaktadır. Bu 
nedenle E seçeneği parçayı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. 

CEVAP: E

57. Bu sorudaki paragrafta, ilk cümlenin yeri boş 
bırakıldığına göre, bizden paragrafın ana temasını ifade 
edecek olan konu cümlesini bulmamız istenmektedir. 
Ana tema cümlesi tüm paragrafta anlatılan konuyu bir 
cümlede net olarak ortaya koyacak cümledir. Verilen 
paragraf, gün içinde ne kadar çok hareketli olunursa, 
gece de o derece iyi bir uyku çekmede belirleyici 
olmasıyla ilgili. C seçeneğinde verilen “Gün içinde 
yaptığınız fiziksel hareketin miktarı, bunun gece iyi 
bir uyku çekmede size yardımcı olacak unsurlardan 
biridir” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Görüldüğü gibi bu cümle tüm 
paragrafta anlatılan konuyu bir cümle içinde özet olarak 
sunmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

58. Paragraf, Bonsai ağacı yetiştirmenin yetiştiren kişiye 
sağladığı faydalar ile ilgili. Bu durumda bu konuya 
anlamca uygun ifadenin D seçeneğinde verilmiş olduğu 
açıkça görülebilir: “Bonsai ağacı, stresin azaltılmasında 
ve bahçıvanın düşüncelerini yoğunlaştırmasında 
müthiş başarı sahibidir” ifadesi paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D
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59. Paragraf, kostüm ve giyeceklerin içinde bulundukları 
zamandan etkilenmeleri ile ilgili. İlk cümlenin yeri boş 
bırakıldığına göre, bu boşluğa tüm paragrafa hakim 
olan genel konuyu açıkça ifade edecek genel kapsamlı 
bir cümle gelmelidir. C seçeneğinde verilen “modanın 
giyim şekilleri zamanla değişir” ifadesi, paragrafın 
genel konusuna paralel genel kapsamlı bir ifadedir ve 
paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlar. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

60. Parça, mekanik dünya görüşü ile ilgili. C seçeneğinde 
geçen “Tıbbi ilerlemeler sağlıklı uzun ömrü uzattı” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

61. Parça genel olarak bilgisayar oyunlarının çocukları 
şiddete alıştırmasıyla ilgilieleştirel bir bakış açısına 
sahip. E seçeneğinde geçen “Bu sebepten dolayı 
bilgisayarların avantajları, dezavantajlarından çok 
daha fazladır” ifadesi bilgisayarlarla ilgili olumlu bir 
yaklaşım getirdiği için metinsel birlik ve bütünlüğü 
bozmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

62. Parça genel olarak evcil hayvan edinmenin özellikle 
çocukların duygusal gelişimine olan olumlu etkileri ile 
ilgili. D seçeneğinde geçen “Ne yazık ki pek çok evcil 
hayvan sahibi hayvanlarına insanmış gibi davranma 
hatasında bulunurlar” ifadesi konunun dışına çıkarak 
insanların evcil hayvanlarla olan ilişkilerinde yaptıkları 
hatalar konusuyla ilgili olduğundan metinsel birlik ve 
bütünlüğü bozmaktadır.

CEVAP: D

63. Parça genel olarak İngiltere’de kadınların günümüzde 
eskiden olduğundan çok daha fazla spor imkanları 
bulabilmesine karşın futbolun bireysel performans 
isteyen bir spor olmasından dolayı kadınların fazla 
ilgisini çekememiş olması ile ilgili. E seçeneğinde geçen 
“Diğer bir deyişle, tarih boyunca kadınların spora 
ilgisi az olmuştur” ifadesi ana konunun tersi bir görüş 
bildirmekte ve paragrafın sınırlarının dışına çıkmakta ve 
dolayısıyla metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır.

CEVAP: E
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64. Parça genel olarak dillerin yok oluşu ile ilgili. D 
seçeneğinde geçen “Tecrit edilmiş bölgelerdeki 
küçük toplumlar depremler, kasırgalar veya 
diğer çeşitli nedenler tarafından kolaylıkla yok 
edilebilirler” ifadesi konuyla ilgili değildir ve metinsel 
birlik ve bütünlüğü bozmaktadır.

CEVAP: D

65. Parça, Japonların resim yapmayı Çinlilerden 
öğrendiğini, zaman içinde Japonların kendi özelliklerini 
geliştirdiklerini, gerçekçilikten ziyade, sembolcülüğü ön 
plana çıkardıkları ile ilgili. D seçeneğinde geçen “Japon 
ve Çinli ressamlar genellikle sadece siyah beyaz 
çalışmayı tercih ederler” ifadesi metinsel birlik ve 
bütünlüğü bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

66. İlk soruda, bir ülke içinde ya da bir toplum içindeki 
gruplar arasındaki etnik çatışma ile ilgili parçada geçen 
bilgiyi seçenekler arasından bulmamız isteniyor. Soruda 
geçen “ethnic conflict” ve “groups” ifadelerinden 
anahtar ifade olarak yararlanarak doğru yanıtı daha 
kolay bulabiliriz. Parçada geçen “Ethnic conflict 
within a State and among groups in its society is 
increasingly salient in the global environment of 
the twenty-first century” cümlesinde, soruda söz 
edilen etnik çatışmanın 21. yüzyılın küresel çevresinde 
kendini giderek açıkça gösterdiği ifade ediliyor. Bu 
bilgiye göre A seçeneği doğru yanıt olur. A seçeneğinde 
yer alan “gradually” sözcüğü ile “conspicuous” 
sözcükleri parçada geçen yukarıdaki cümlede yer alan 
“increasingly” ve “salient” sözcükleri ile eş anlamlıdır 
ve anlamsal köprü oluşturmaktadır.

CEVAP: A
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67. Bu soruda, son on yıl içindeki etnik çatışmaların şiddetinin 
neyi yarattığı soruluyor. Soruda yer alan “brutality” ve 
“last decade” ifadelerinden doğru yanıtın tespitinde 
anahtar ifadeler olarak yararlanmak mümkün olabilir. 
Parçada geçen “The brutality of ethnic conflict over 
the past decade has created an ethical imperative for a 
type of learning which is unprecedented” cümlesinde, 
son on yıl içinde gerçekleşen etnik çatışmaların hiç eşi 
benzeri görülmemiş bir öğrenme tipi için etik bir baskı 
oluşturduğu ifade ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt 
D seçeneği olacaktır: “… henüz hiç yaşanmamış 
bir öğrenme tipine ihtiyaç doğurmuştur.” Parçada 
geçen “unprecedented” sözcüğü D seçeneğindeki “not 
experienced yet” ifadesiyle eş anlamlıdır. Ayrıca bu 
seçenekte geçen “necessity” sözcüğü de “imperative” 
sözcüğüyle yakın anlamlıdır.

CEVAP: D

68. Sorudaki ifadede “Bizim tecrübemizde, bu pedagoji 
….. -ebilir” şeklinde yarım bırakılmış bir cümle yer alıyor 
ve bu cümleyi parçaya göre doğru olarak tamamlayacak 
seçeneği bulmamız isteniyor. Soru kökünde yer alan 
“this pedagogy” ifadesi anahtar ifade olarak doğru 
yanıtın tespitinde işimize yarayabilir. Parçada geçen “In 
our experience, this pedagogy can only be created 
over time, through trial and error, implementing 
concepts in practice” cümlesinden, bu pedagojinin 
deneme yanılma yoluyla ve kavramların uygulamaya 
dönüştürülerek zaman içinde oluşturulabileceği ifade 
ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt C seçeneği olur. Bu 
seçenekte geçen “form” sözcüğü ile cümlede geçen 
“create” sözcükleri eş anlamlıdır. Aynı şekilde “through 
trial and practice” ifadesi “through experience” 
ifadesiyle ve “concepts” sözcüğü ise “notions” 
sözcüğüyle eş anlamlıdır. C seçeneğindeki cümle bu 
nitelikleriyle parçada yer alan cümlenin farklı sözcüklerle 
ifade edilmiş biçimidir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

69. Soruda yazarın Amerikan Edebiyatı dersini neden 
sevdiği soruluyor. Soruda geçen “American Literature 
Class” ifadesi anahtar ifade olarak doğru yanıtın tespit 
edilmesinde yardımcı olabilir. Parçada geçen “I really 
liked my American Literature Class. …… We got 
a chance to talk to other kids and see what they 
thought about the reading instead of just hearing the 
teacher’s point of view” cümlelerinde, yazarın dersi 
sevme nedeni olarak, derslerde sadece öğretmenin 
görüşlerini dinlemek yerine, konuşma fırsatı bulması 
gösteriliyor. Bu da demek oluyor ki dersin öğretmeni 
öğrencilere konuşma fırsatı vererek, onların kendilerini 
ifade etmelerine şans tanımaktadır. Bu çıkarıma göre 
doğru yanıt B seçeneği olur.

CEVAP: B
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70. Bu soruda, parçaya göre dersin hangi tip öğrencinin 
tutumunu değiştirme olasılığı bulunduğu soruluyor. 
Parçada geçen “… my teacher encouraged me to 
speak up and share my feelings with the class. He 
also encouraged good communication between him 
and the students” cümlelerinde, öğretmenin yazarı 
ve diğer öğrencileri konuşmaya ve kendilerini ifade 
etmeye teşvik ettiği açıkça vurgulanıyor. Öğretmenin 
aynı zamanda iyi iletişim kurma konusunda da onları 
teşvik ettiği ifade ediliyor. Böyle bir sınıf ortamındaki 
diğerleriyle iletişim kurma konusunda tereddüt eden bir 
öğrencinin kendine olan güveni artacaktır. Bu çıkarıma 
göre doğru yanıt C seçeneği olur.

CEVAP: C

71. Soruda, parçada önerilen ders ortamına dayalı olarak, 
başarılı bir edebiyat dersi ortamının neyi kapsaması 
gerektiği soruluyor. Soruda geçen “involve” sözcüğü 
doğru yanıtın tespitinde yardımcı olabilir. Parçada geçen 
“… talking in small groups, we were allowed to 
report to the whole class what we had discussed” 
cümlesinde, küçük gruplar halinde yapılan tartışmalardan 
söz ediliyor. Yine parçada geçen “the regular 
discussions were good” cümlesinde olağan tartışma 
ortamlarının güzel olduğu ifade ediliyor. Bu bilgilere göre, 
başarılı bir edebiyat dersinde işbirliğine dayalı bir grup 
çalışmasının olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu 
çıkarıma göre doğru yanıt B seçeneği olur.   

CEVAP: B

72. Sorudaki ifadeden parçada ifade edilen bir bilgiyi 
seçenekler arasından ayırt etmemizin istendiğini 
anlıyoruz. Parçada geçen “Gothic literature is a 
style of fiction that emphasizes the grotesque, 
mysterious, and desolate” cümlesinde, Gotik 
edebiyatın grotesk, gizemlilik ve yalnızlık temalarını 
vurguladığı ifade ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt E 
seçeneği olacaktır.

CEVAP: E

73. Sorudaki ifadeden parçada ifade edilen bir bilgiyi 
seçenekler arasından ayırt etmemizin istendiğini 
anlıyoruz. Soru kökünde ayırt edici anahtar ifade 
olmadığından, doğru yanıtı bulmak zaman alıcı 
olabilir. Parçada geçen “it (Gothic literature) largely 
combines the real and the fabulous” cümlesinde, 
Gotik edebiyatın büyük ölçüde gerçek ile masalsı 
konuları bir araya getirerek bütünleştirdiği ifade ediliyor. 
Bu durumda Gotik edebiyatın gerçek ile gerçek üstülüğü 
birleştirdiği söylenebilir. Bu çıkarıma göre doğru yanıt E 
seçeneği olur.

CEVAP: E
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74. Parçanın son sorusunda parçaya göre doğru olan 
bilgiyi seçenekler içinden ayırt etmemiz istenmektedir. 
Parçada geçen “Its typical settings will include 
gloomy castles, oppressive ruins in wild landscapes, 
European countries usually under a Catholic or 
feudal reign” cümlesinde, Gotik eserlerde olayların 
genellikle kasvetli kalelerde ve harabelerde, çoğunlukla 
Katolik ya da feodal saltanatın hüküm sürdüğü Avrupa 
ülkelerinde geçtiği belirtiliyor. Bu bilgiye göre doğru 
yanıt B seçeneği olur.

CEVAP: B

75. İlk soruda parçanın ana teması soruluyor. Ana tema 
sorularını yanıtlarken genellikle ilk cümleyi dikkatlice 
incelemek çoğu zaman iyi sonuç verir. Parçanın ilk 
cümlesi olan “The field of cognitive science consists 
of an interdisciplinary study of the structures of the 
human mind” cümlesinde, bilişsel bilimin insan aklının 
yapısını inceleyen disiplinler arası bir alan olduğu ifade 
ediliyor. Parçanın diğer bölümlerinde de bilişsel alan 
ve bu alanla ilgili bilim dalı hakkında bilgi verilmeye 
devam ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt B seçeneği 
olur: “… bilişsel bilimi ve bu bilimin ana bölümlerini 
tanımlamak.” 

CEVAP: B

76. Bu soruda motor kontrol ve becerisel davranış 
organizasyonu hakkında parçada geçen bilgiyi 
seçenekler arasından bulmamız isteniyor. Soruda geçen 
“motor control” ve “skilled behavior” ifadelerinden 
anahtar ifadeler olarak yararlanabiliriz. Parçada geçen 
“… motor control and the organization of skilled 
behavior such as speech and musical performance 
…” cümlesinden, motor kontrol ve becerisel davranış 
organizasyonunun müzik performansı ve konuşmaya 
örnek olarak gösterildiğini anlıyoruz. Bu durumda doğru 
yanıt A seçeneği olacaktır.

CEVAP: A

77. Bu soruda ise, parçada ifade olunan bilgiyi seçenekler 
arasından ayırt etmemiz isteniyor. Parçada geçen 
“All of these subfields are clearly intertwined” 
cümlesinde, söz konusu alt alanların hepsinin birbiri ile 
ilişkili olduğu (intertwined) ifade ediliyor. Bu bilgiye göre 
doğru yanıt C seçeneği olacaktır.

CEVAP: C
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78. Bu soruda, parçanın hedefinin ne olduğu soruluyor. 
Diğer bir deyişle ana fikir soruluyor diyebiliriz. Bu tip 
sorularda doğru yanıtı genelde parçanın ilk cümlesinde 
aramak doğru olur. Ancak bazen tüm parçayı 
değerlendirmek de gerekebilir. Bu nedenle bu gibi 
sorular zaman alıcı olabilir. Parçada genel olarak Nobel 
Ödülü hakkında bilgi veriliyor ve özellikle de Edebiyat 
Ödülü seçim kriterleri tartışılıyor ve bu kriterlerin açık ve 
net olmadıkları eleştiriliyor. Bu durumda doğru yanıt C 
seçeneği olur.

CEVAP: C

79. Bu soruda yazarın Akademi üyeleriyle ilgili olarak 
temelde neyi vurguladığı soruluyor. Parçada geçen 
“the correspondence between the members is 
often enlightening” cümlesinden, Akademi üyelerinin 
karar verirken iletişim içinde olduklarını öğreniyoruz. Bu 
bilgiye göre doğru yanıt D seçeneği olur.

CEVAP: D

80. Soruda Nobel ödüllerinde genel kriterlerin ne olduğu 
soruluyor. Soruda geçen “criteria” sözcüğünden 
anahtar sözcük olarak yararlanabiliriz. Parçada geçen 
“the candidate should have bestowed “the greatest 
benefit on mankind” cümlesinde, Nobel Ödülü’nün 
genel kriterlerinden birisinin, insanlığa en büyük faydayı 
sağlaması olduğu belirtiliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt 
E seçeneği olur.

CEVAP: E


