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SOSYAL BİLİMLER2
ÇÖZÜMÜ

1. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Emlak İdaresi evsizlere, 
özürlülere ve düşük maaşlılara genellikle öncelik verir” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“priority” (öncelik) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) priority : öncelik

B) caution : uyarı, dikkat

C) inhibition : ket vurma, engelleme

D) evasion : kaçırma (vergi); sakınma

E) desire : arzu; istek

CEVAP: A

2. Cümleye “Bu haftaki haber anketi, çoğu Amerikalının 
fakir ile zengin arasında büyüyen uçurumdan rahatsız 
olduğunu ortaya çıkardı” anlamını B seçeneğindeki 
“gap = fark, boşluk, uçurum” verebilir. Doğru yanıt B 
olur. 

Diğer seçenekler;

A) admission : giriş, kabul, itiraf

C) tenure : görev süresi, memuriyet

D) trial : deneme, duruşma, celse, oturum

E) errand : hata

CEVAP: B

3. Cümleye “Bazı diller bir anda yok olurken, diğerleri 
iki dilli kültürler içerisinde yavaş yavaş kaybolurlar, 
çünkü yerel diller okulda, pazarda ve televizyonda 
hakim olan dillerce baskı altına alınırlar” anlamını D 
seçeneğindeki “indigenous = yerel” verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) obligatory : zorunlu, mecburi

B) artificial : yapay, suni

C) competent : yetenekli, ehil

E) primitive : ilkel

CEVAP: D



SOSYAL BİLİMLER2
ÇÖZÜMÜ

4. Bu soruda “spend (money) = (para) harcamak” 
fiilini anlamca en uygun niteleyecek zarf türü sözcüğü 
bulmamız istenmektedir. Cümlenin genel olarak anlamı 
da değerlendirildiğinde, bu fiili anlamca niteleyecek 
zarf türü sözcüğün “recklessly” (kayıtsızca, lakaytça, 
dikkatsizce) olduğunu görürüz. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Eğer kayıtsızca para harcamaya devam 
edersen, ayın ortasına kadar hiç paran kalmayacak” 
olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

B) broadly : kapsamlı olarak, genel olarak

C) carefully : dikkatlice

D) fearfully : korkarak, korkuyla

E) notably : bilhassa, dikkat çekici bir şekilde

CEVAP: A

5. Bu sorunun çözümünde özne-yüklem ilişkisi doğru 
yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmaktadır. Cümlede 
“yapay gübreler yüksek ürün verimini … ne yapabilir? 
…” sorusunun cevabı doğru yanıtı verecektir. Sorunun 
cevabı “ensure = garanti etmek, temin etmek” olacaktır. 
Bu durumda cümlenin anlamı, “Yapay gübreler, yüksek 
ürün verimini garanti etse de, çevresel sonuçları çok 
rahatsız edicidir” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

A)  cause  : neden olmak

B)  assert  : iddia etmek

D)  claim : idda etmek

E)  benefit : yararlanmak

CEVAP: C
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ÇÖZÜMÜ

6. Cümleye “Irak’ın komşu Kuveyt’i 1990 Ağustosunun 
başında işgaliyle telaşa kapılan Suudi Arabistan ve 
Mısır gibi dost Arap ülkeleri, ABD ve diğer batılı ülkeleri 
müdahale etmeye çağırdılar” anlamını B seçeneğindeki 
“call on = çağırmak, davet etmek” verebilir. Doğru 
yanıt B olur. 

Diğer seçenekler;

A) tidy up : toparlamak, düzenlemek

C) set out : yola koyulmak, başlamak

D) step down : istifa tmek, emekliye ayrılmak, 
düşmek, inmek

E) turn over : alt üst olmak, devrilmek, teslim olmak, 
devretmek

CEVAP: B

7. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda bilimsel bir gerçek 
olan “arkeolojinin neyle ilgili” olduğu konusunu ifade 
ederken “simple present tense” kullanırız. Sorunun ilk 
kısmında fiilinin belirtilen zamanda çekimi “is concerned 
(with)” yalnızca C seçeneğinde verilmiştir. Bu cümlede 
kullanılan “be concerned with”; durum bildiren (stative 
passive) ve phrasal verb türü bir yapıdır. Sorunun 
ikinci kısmı incelendiğinde “believe” fiilinden sonra 
gelecek çatının tespit edilmesinin istendiği görülecektir. 
Bilindiği gibi bir fiilin sağında hangi yapıların hangi 
formlarda geleceğini o fiil belirler. Bu soruda geçen 
edilgen yapıdaki  “believe” fiilinden sonra “to-infinitive” 
bir yapı gelmelidir. Seçenekler içinden A, C ve E 
seçenekleri “to-infinitive” yapılar içerse de geçişli bir fiil 
olan “occur” fiilinin zamanı “about 600,000 or 700,000 
years ago” ifadesidir ve bu zaman zarfı bahse konu 
eylemin bağlı olduğu ana eylem olan ‘inanmak’ anlamına 
gelen “believe” eyleminden önce gelmektedir. Bu 
eylem ana eylemden önce gerçekleşeceği için doğru 
yanıt ve “perfect infinitive” olarak çekilmelidir. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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8. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu soruda ilk 
boşluğun zamanını “In the last two years” zaman 
belirtecinden dolayı “present perfect tense / present 
perfect continous tense” olarak tespit ederiz. İkinci 
boşlukta ise başkaca zaman zarfı olmamasından dolayı 
verilen fiil “present / present perfect” olarak çekilmelidir. 
Belirtilen zamanlara göre fiillerin çekimi “has required / 
wants” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Ek Gramer Notu:

“Present Perfect Tense” kullanımını gerektiren zarflar:

so far, within / over / in / for / during the past 
/ recent / past ten days,  until now, recently, 

since last Tuesday, for several weeks, up to this 
moment, yet, just, already

CEVAP: D

9. İlk boşlukta “stick” fiilinin bağıl edatı olarak “with” 
sözcüğü, ikinci boşlukta ise “mix” fiilinin bağıl edatı 
olarak “with” edatı kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

10. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk bölümünde, 
isim öbeğine “Orta Arjantin kıyısında” anlamını veren 
“on” ilgeci sorulmuştur. Yani “coast” sözcüğünden önde 
“kıyıda” anlamında “on” edatı kullanılır. İkinci bölümünde 
ise “home” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “to” 
ilgeci kullanılır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

11. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk 
bölümünde, “suffered” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç 
olarak “from” ilgeci kullanılır. İkinci bölümde ise, “son 
birkaç yıl esnasında / süresince” anlamına gelen  
“during” ilgeci sorulmuştur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

12. Cümleye “Bugünkü yaşam standardı tartışması endüstri 
devriminin insanları zenginleştirip zenginleştirmediği 
hakkında değil de bunun ne zaman olduğu hakkındadır” 
anlamını “whether” verebilir. Seçenekler içinde “if” de 
verilmiştir ancak “if” edatlardan sonra kullanılamaz. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A



SOSYAL BİLİMLER2
ÇÖZÜMÜ

13. Bağlaç bilgisinin ölçüldüğü bu soruda doğru yanıta iki 
cümle arasındaki anlam ilişkisini doğru tespit ederek 
ulaşabiliriz. Soru kökü anlam olarak incelendiğinde, ilk 
cümle (developed countries have a very low rate 
of population growth = Gelişmiş ülkelerin nüfus artış 
oranı çok düşüktür) ile ikinci cümle (it would be wrong 
to say that they will not be affected by the rapid 
increase of population in under-developed countries 
= onların gelişmemiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışından 
etkilenmeyeceklerini söylemek doğru olmaz) arasında 
dolaylı zıtlık ilişkisi olduğu görülecektir. Anlamsal 
olarak aralarında dolaylı zıtlık olan iki cümleyi yapısal 
olarak birleştirmek için “adverbial clause of concessive 
contrast” bağlacı olan “even though” kullanılabilir. 
Bu nedenle doğru yanıt “even though” bağlacının 
verildiği E seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Gelişmiş ülkelerin nüfus artış oranı çok düşük olsa da, 
onların gelişmemiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışından 
etkilenmeyeceklerini söylemek doğru olmaz” olacaktır.

CEVAP: E
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ÇÖZÜMÜ

14. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde verilen ilk cümle 
“Dünya nüfusu yaşlanır ve ABD’den Çin’e ortalama ömür 
beklentisi yükselir, …” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise “ … daha milyonlarca hasta 
komplike, yoğun işgücü isteyen tıbbi bakıma ihtiyaç 
duyacak” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında zamanla değişim 
ilişkisi olduğu görülür. Bu tür zamanla değişim ilişkisi 
olan iki cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler 
içinden yalnızca A seçeneğinde verilen “as = -dıkça” 
kullanılabilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Dünya nüfusu yaşlandıkça ve 
ABD’den Çin’e ortalama ömür beklentisi yükseldikçe, 
daha milyonlarca hasta komplike, yoğun işgücü isteyen 
tıbbi bakıma ihtiyaç duyacak” olacaktır. 

Seçenekler; 

A) As  : “-dıkça” anlamına gelir. Aralarında 
zamanla değişim ilişkisi olan iki cümleyi 
birbirine bağlamak için kullanılan bir 
zaman zarf yan cümlesi bağlacıdır. 
Bu soruda yan cümle ile ana cümle 
arasında böyle bir ilişkiyi kurduğu için 
doğru yanıttır.

B) Though : “-e rağmen” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of contrast” bağlacıdır. 
Bu soruda anlamsal bakımdan doğru 
yanıt olamaz.

C) In case : “ne olur ne olmaz diye” anlamına gelen 
bir “adverbial clause of unwanted 
purpose” bağlacıdır. Bu soruda anlamsal 
bakımdan doğru yanıt olamaz.

D) Unless : “-medikçe / -madıkça” anlamına gelir. 
Şart bildiren bir “adverbial clause” 
cümleciğini sonuç cümlesi olan temel 
cümleye bağlar. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun değildir.

E) Whether : “olup olmadığı” anlamına gelir. Nesne 
durumundaki evet / hayır sorularından 
oluşturulan isim cümleciklerini ana 
cümleye bağlamak için kullanılır. Bu 
soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.

CEVAP: A
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15. Cümleye “Hipokrat, hastalıkların batıl inançların sonucu 
olarak değil de, doğal nedenlerden kaynaklandığına 
inanan ilk insan olarak bilinir” anlamını B seçeneğindeki 
“as a result of = sonucu olarak, -den kaynaklanmak” 
verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler;

A) by way of : vasıtasıyla, yolu ile

C) in lieu of : yerine, karşılık olarak

D) in return for : karşılığında

E) on behalf of : namına, adına

CEVAP: B
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16. Bu soru kökünde geçen “The National Socialist 
Underground is thought to have had three members, 
………….. were found dead in a caravan earlier this 
month” ifadesi incelendiğinde “three members” isim 
öbeğini niteleyecek bir “adjective clause” yapısına 
ihtiyaç olduğu görülecektir. Bu yapıda nitelenen ismin 
bir bölümüyle ilgili bilgi vermek için “noun of whom” 
yapısı kullanılır. Bu nedenle, seçenekler içinde “three 
members” ismini doğru niteleyen “adjective clause” 
yapısının ilgi zamiri “two of whom” olmalıdır. Bu 
soruyu doğru cevaplayabilmek için soru kökünde yer 
alan karmaşık cümleyi oluşturan basit cümleleri tahmin 
etmeli ve iki cümlenin nasıl birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu 
karmaşık cümlenin iki temel cümlesi şöyledir:

The National Socialist Underground is thought to 
have had three members. Two of them were found 
dead in a caravan earlier this month.

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. 
Daha sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective 
clause” içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, 
nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi 
nitelenen ismi atarak bu ismin yerine uygun ilgi zamirini 
yerleştirerek yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle 
“The National Socialist Underground is thought 
to have had three members, two of whom were 
found dead in a caravan earlier this month” şeklini 
alacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Ek Gramer Açıklaması :  Adjective Clauses with 
Quantifiers / Partitive Adjective Clauses

a.
nitelenen 
isim

sayı / miktar 
belirteci / isim

of

+ whom 
/ which / 
whose + 

noun

.......

1a. I bought a basket of bananas. Half of them were 
rotten.

1b. I bought a basket of bananas, half of which were 
rotten.

2a. My house has three rooms. I work  
in the smallest one of them.

2b. My house has three rooms,
 in the smallest one of which I work. 

CEVAP: C
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17. Cümleye “Şam’da Sünnilerin lehine bir rejim 
değişikliği” anlamını “in favour of = lehine,  
-den yana” verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

18. Cümleye “İngilizce öğrenmek isteyen ve Amerikan 
hayatına kaynamaya çalışan daha önceki göçmenlerin 
çoğunun aksine günümüz göçmenlerinin çoğu İngilizce 
öğrenme ihtiyacı duymuyor” anlamını “unlike = aksine” 
edatı verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

19. Bu soruda her iki boşluktan sonra da “prepositional 
phrases” yapı kullanılması boşlukları dolduracak 
ifadenin “correlative conjunction” yapısı olmasını 
gerektirir. “Correlative conjunction” adını verdiğimiz 
bağlaçlar, benzer özellik ve nitelikteki iki unsuru 
ilişkilendirmek üzere kullanılır ve birinciden sonra ne 
tür bir sözcük ya da yapı kullanılmışsa, ikinciden 
sonra da aynı türden sözcük ya da yapı kullanılmalıdır. 
Seçenekler içinde bu özelliğe uygun düşen ikili  A 
ve C seçeneklerinde verilmiştir. Doğru cevap bu iki 
seçenekten birisidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
incelenmelidir. Cümlenin anlamı incelendiğinde; 
cümleye “İnternet sadece günlük hayatımızdaki 
değil aynı zamanda özel ve mesleki hayatımızdaki 
gelişmelerde bize yardım eden modern çağın en yararlı 
teknolojisi olmuştur” anlamını, “not only …. but also” 
olur. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Ek Gramer Notu:

Correlative Conjunctions

either ..… or (ya …. ya da …)                
neither .…. nor (ne …. ne de ….)
 both ….. and (hem … hem de ....)       

 not only ….. but also / as well (sadece … değil, 
aynı zamanda ….)

CEVAP: A
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20. Soru kökünden sonra gelen “about” ilgecinden sonra 
gelen isim cümleciğinin nesnesi eksiktir: “…… it 
means ..?..” Nesnesi olmayan isim cümleciklerini ana 
cümleye bağlamak için seçenekler arasından yalnızca 
“what” bağlacı kullanılabilir. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

21. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Etnisite insanları birbirinden 
kayda değer bir şekilde ayrı olduğu düşünülen gruplara 
ya da kategorilere göre sınıflandırmak için kullanılan 
belirli kültürel ya da bazen fiziksel özellikleri işaret eder” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“classify” (ayırmak, sınıflandırmak) olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) verify : doğrulamak

B) classify : sınıflamak, kategorilere ayırmak, tasnif 
etmek

C) regard : olarak görmek, saygı göstermek

D) thrive : büyümek, artmak, serpilmek, canlanmak

E) spread : yayılmak, yaymak

CEVAP: B

22. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Kızılderililer, Latinler, Çinliler, 
Afrika kökenli Amerikalılar, Avrupa kökenli Amerikalılar 
vb. Amerika’da yaygın olarak bilinen etnik gruplardır” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“commonly” (yaygın olarak) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) Just : şimdi, henüz, daha, yalnızca

B) Alike : benzer şekilde  

C) Even : bile, hatta; çift (sayı); pürüzsüz, düzgün

D) Commonly : yaygın olarak

E) Practically : pratik olarak, uygulamada

CEVAP: D
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23. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Bazı durumlarda etnisite ortak 
hiç ya da çok az kültürel gelenekle sadece gevşek 
bir grup kimliğini içerir” anlamındadır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “little or no” (hiç ya da çok az) 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) several : birkaç   

B) other : diğer, öteki 

C) no sooner : hemen arkasından, çok geçmeden 

D) even more : çok daha fazla

E) little or no : hiç ya da çok az

CEVAP: E

24. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Bazı durumlarda etnisite ortak 
hiç ya da çok az kültürel gelenekle sadece gevşek bir 
grup kimliğini içerir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “in common” (ortak, paylaşılan) 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) in debt : borçlu           

B) in vain : boşuna, boş yere

C) in common : ortak  

D) in retrospect : geriye dönük olarak

E) in advance : önceden

CEVAP: C
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25. 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, “Bazı durumlarda etnisite ortak hiç ya da çok az 
kültürel gelenekle sadece gevşek bir grup kimliğini içerir. 
İrlanda ve Alman Amerikalılarla ilgili durum böyledir” ve 
boşluktan sonraki cümle ise “Bazı etnik gruplar, bir dili ve 
kültürü paylaşan birbirine bağlı alt kültürlerdir” şeklinde 
çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi 
birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin (transitional 
words / transitors / connectors) “aksine” anlamına 
gelen “in contrast” olduğunu görülecektir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Bazı durumlarda etnisite ortak hiç 
ya da çok az kültürel gelenekle sadece gevşek bir grup 
kimliğini içerir. Bunun aksine, bazı etnik gruplar, bir dili ve 
kültürü paylaşan birbirine bağlı alt kültürlerdir” olacaktır.  
Doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) In contrast: “aksine, tersine” anlamına gelir. Bir 
“transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbirine 
bağlar. Hem yapısal hem de anlamsal olarak bu 
soruyu doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

B) However: “ama, lakin, ancak” anlamına gelir. Bir 
“transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbirine 
bağlar. Bu soruda kavramsal olarak uygun değildir.

C) In practice : “uygulamada” anlamına gelir. Bir 
“transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbirine 
bağlar. Bu soruda kavramsal olarak uygun değildir.

D) Hence: “sonuç itibariyle, bu yüzden, o halde” 
anlamına gelen “transitor” bir sözcüktür. Bu soruda 
kavramsal olarak uygun değildir. 

E) Thereafter: “ondan sonra, ardından” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbirine 
bağlar. Bu soruda kavramsal olarak uygun değildir.

CEVAP: A
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26. Cümleye “1938’de İtalya’nın paha biçilmez arşivlerini 
korumak için kurulan” anlamını A seçeneğindeki 
“priceless = paha biçilmez” verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) ignorant : cahil, bilgisiz, habersiz

C) hesitant : tereddütlü

D) obstructive : engelleyici

E) transitory : geçici

CEVAP: A

27. Cümleye “… termitler tarafından yenilmiş yumruk 
büyüklüğünde bir deliği de kapsayan en kötü felaketlere 
uğramış kitaplarla doludur” anlamını D seçeneğindeki 
“including = içeren, kapsayan” verebilir. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) considering : düşünerek, dikkate alarak

B) about : hakkında, ilgili, yaklaşık, civarı

C) despite : -e rağmen

E) as such : öyle, gibi

CEVAP: D

28. Bu soruda boşluktan sonra bir isim fiil öbeği (is … 
the main point of reference for book and archive 
restoration in Italy) ve “but also” yapısından sonra da 
ikinci bir fiil öbeğinin (does work for the Vatican and 
internationally) kullanılmış olması, boşluğu dolduracak 
ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı olmasını 
gerektirir. “Correlative conjunction” adını verdiğimiz 
bağlaçlar, benzer özellik ve nitelikteki iki unsuru 
ilişkilendirmek üzere kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir 
sözcük ya da yapı kullanılmışsa, ikinciden sonra da aynı 
türden sözcük ya da yapı kullanılmalıdır. Soru kökünde 
kullanılan “but also” böyle bir “correlative conjunction” 
bağlacıdır ve yalnızca “not only” ifadesinden sonra 
gelebilir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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29. Cümleye “Son bir araştırma projesi …….. elyazması 
Kuran parçaları konusu üzerinde yürütüldü” anlamını 
B seçeneğindeki “carry out = icra etmek, yapmak, 
yürütmek” verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) make up of : oluşmak, -den meydana gelmek

C) consist of : içermek, kapsamak, -den oluşmak

D) point out : işaret etmek, belirtmek

E) break down : parçalara ayırmak, ufalanmak, 
bozulmak

CEVAP: B

30. Zaman bilgisinin sorgulandığı bu soruda doğru yanıta 
genel zamanın “past” olduğu bir cümlede “after” yan 
cümlesinin zamanının “past perfect” olması kuralını 
kullanarak ulaşılabilir. Ayrıca geçişli bir fiil olan “use”  
fiilinin nesnesi sağında olmadığı için bahse konu fiil 
edilgen çekilmelidir. Fiilin belirtilen zamanda edilgen 
yapıda çekimi “had been used to write” E seçeneğinde 
verildiğinden, doğru yanıt E olur.

CEVAP: E

31. Soru kökü incelendiğinde koşul cümleciğinin zamanının 
“unreal present” olduğu görülecektir. Koşul cümleciğinin 
“Type 2 - Unreal Present” olduğu durumlarda, ana 
cümlede “would / could / might + V1” kullanılır. Bu 
durumda yalnızca zaman uyumu kuralından doğru 
yanıtın A, B C veya E seçeneklerinden birisinin 
olması gerektiği görülür. Bu durumda bu dört seçenek 
anlamları açısından incelenmelidir. Anlamsal olarak 
incelendiğinde ise soru kökünde geçen “Eğer ırkçılığı 
sonlandırmak bir sözcüğü yasaklamak kadar basit 
olsaydı …” ifadesini E seçeneğinde verilen “… ırkçılık 
Dünyada geçmişe ait bir şey olurdu” ifadesi anlamlı 
olarak tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Koşul kipli cümlelerde zaman uyumu şartı vardır. 
Zaman uyumsuzluğu gösteren D seçeneğini bu yüzden 
daha işin başında elemek yerinde olur. Şimdi de koşul 
kipi cümleciklerini (conditional clauses) yapısal olarak 
hatırlayalım. 

Temel olarak üç tip koşul cümleciği vardır:

Conditional Clause Main Clause

TYPE 1 IF + present tense (V1)
present tense / future 

/ modal + V1

TYPE 2 IF + past tense (V2) / 
(could) modal (past) + V1

TYPE 3 IF + past perfect tense would / could / might 
+ have + V3

CEVAP: E
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32. Soru kökünde verilen “finansal sıkıntıları nasıl 
çözeceğinize dair bir fikriniz olmadan, başınızı kaşıyarak 
havalara bakıyor olabilirsiniz” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi A seçeneğinde verilen “Günümüzün zor 
şartlarında bu kadar çok ihtiyaç ve talep karşısında, 
…” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Günümüzün zor şartlarında bu kadar çok ihtiyaç 
ve talep karşısında, finansal sıkıntıları nasıl 
çözeceğinize dair bir fikriniz olmadan, başınızı 
kaşıyarak havalara bakıyor olabilirsiniz” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

33. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen 
“Öğrencilerin önerdiği projelerin çoğunluğu başarısız 
oldu” ifadesini seçenekler içinden anlamlı bir şekilde D 
seçeneğinde geçen “çünkü deney yapacak kaynakları 
yoktu” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Öğrencilerin önerdiği 
projelerin çoğunluğu başarısız oldu; çünkü deneyleri 
yapacak kaynakları gerçekten yoktu” olacaktır. Ayrıca 
bu seçenekte geçen “they” şahıs zamiri soru kökünde 
geçen “students” ismi yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. Diğer seçenekler 
soru kökünü kavramsal olarak doğru bir şekilde 
tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: D

34. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “İspanya 
yüzyılın Avrupa’daki en kötü tren kazasının yasını 
tutarken,” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde C seçeneğinde geçen “trenin güvenlik duvarına 
çarpacak kadar yüksek bir hızda o sert viraja nasıl 
girdiğine dair sorular soruluyordu” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “İspanya yüzyılın Avrupa’daki en kötü tren 
kazasının yasını tutarken trenin güvenlik duvarına 
çarpacak kadar yüksek bir hızda o sert viraja nasıl 
girdiğine dair sorular soruluyordu” olacaktır.

CEVAP: C
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35. Soru kökünde verilen “Çoğu insan için hayattaki 
en son hedef ve başarı göstergesi para olsa da” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen 
“diğerleri için şeytanın gözü, kötülüğün özüdür” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Çoğu insan 
için hayattaki en son hedef ve başarı göstergesi para 
olsa da, diğerleri için şeytanın gözü, kötülüğün özüdür” 
olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler 
soru kökündeki cümleyi anlamca doğru tamamlayamaz. 
Ayrıca C seçeneğinde geçen “it” şahıs zamiri, soru 
kökünde geçen “money” ismi yerine kullanılmış ve 
doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. 

while ...... majority of people ....... , others

CEVAP: C

36. Soru kökünde verilen “herhangi bir ülkeye zenginleşme 
ve büyüme potansiyelini veren şey ekonomik gelişme 
olduğundan” ifadesini anlamsal olarak en iyi B 
seçeneğinde verilen “ekonomik gelişme bir ülkenin 
zenginliğinin artmasıdır” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Herhangi bir ülkeye zenginleşme 
ve büyüme potansiyelini veren şey ekonomik gelişme 
olduğundan, ekonomik gelişme ülkenin zenginliğinin 
artmasıdır.” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

37. Soru kökünde verilen “Senatoda daha fazla sandalye 
alabilsinler ve böylelikle politik güçlerini arttırabilsinler 
diye” ifadesini anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde 
verilen “Güneydeki eyaletler Amerika’nın normal 
nüfusuna köleleri de dahil etmek istediler” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Senatoda 
daha fazla sandalye alabilsinler ve böylelikle politik 
güçlerini arttırabilsinler diye, Güneydeki eyaletler 
Amerika’nın normal nüfusuna köleleri de dahil etmek 
istediler” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: B
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38. Bu soru da işlevsel olarak incelendiğinde, boşluktan 
sonra “who” ilgi zamiriyle başlayan bir “adjective 
clause”un gelmesi boşluktan önce bir ismin gelmesini 
zorunlu kılar. Seçenekler incelendiğinde böyle bir 
yapının D seçeneğinde geçen kişiler yerine kullanılan 
“those” zamiri olduğu görülecektir. Kavramsal olarak 
incelendiğinde ise, soru kökünde geçen “resmi olarak 
nişanlı, evli ya da boşanmış olan ........” ifadesi en 
anlamlı bir şekilde D seçeneğinde geçen “Kadını 
şiddetten korumayı amaçlayan yeni bir taslak kanun 
yalnızca ..... kişileri ilgilendirecek” tamamlar. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

39. Soru kökünde verilen “Bazı çatışmalar, ağırlıklı olarak 
iç etkenlerden kaynaklanabilir” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi B seçeneğinde verilen “diğerleri harici 
etmenlerle ilişkiliyken” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Bazı çatışmalar, ağırlıklı olarak iç 
etkenlerden kaynaklanırken, diğerleri harici etmenlerle 
ilişkilidir” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer 
seçenekler soru kökündeki cümleyi anlamsal olarak 
doğru tamamlayamaz.

Kavramsal ipucu:

 some .... while .... others

CEVAP: B
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40. Soru kökü incelendiğinde şart cümleciğinin zamanının 
“unreal-present (were to become)” olduğu görülecektir. 
Şart cümleciğinin “unreal-present” olduğu durumlarda 
ana cümlenin fiili de “modal + V1” (would / could / might 
+ V1) şeklinde yapılandırılmalıdır. Bu durumda yalnızca 
zaman uyumu kuralından doğru yanıta ulaşabiliriz. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. Anlam olarak incelendiğinde 
ise soru kökünde verilen “Eğer şirketin nakit durumu 
kısa dönemde daha da sıkıntılı olacak olsaydı, …” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde verilen 
“şirketin en olası tepkisi temettü ödemelerindeki artışı 
ertelemek olurdu” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

Ek Gramer Açıklaması:

Şimdi de şart kipi cümleciklerini (conditional clauses) 
yapısal olarak hatırlayalım. Temel olarak üç tür şart 
cümleciği vardır:

CONDITIONAL 
CLAUSE MAIN CLAUSE

TYPE 1 IF + present tense (V1)
present tense / future / 

modal +V1

TYPE 2 IF + past tense (V2 / could 
+V1)

could / would / might 
+ V1

TYPE 3 IF + past perfect tense / 
could have V3

would / could / might + 
have + V3

CEVAP: A
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41. Soru kökünde nesne durumunda “whether” bağlacıyla 
başlayan bir “noun clause” verilmiştir. Bu durumda 
seçenekler arasından özne ve sorgulayan ya da 
bilinmezlik bildiren geçişli bir yüklemi olan ve soru 
kökünde verilen cümlenin eylemi “present” olarak 
çekildiğinden fiili “present” olarak çekilen bir yapıyı 
tespit etmeliyiz.  A, C ve D seçenekleri “past” olarak 
çekildiği için kolaylıkla elenir. Bu seçenekler dışında 
kalan B ve E seçenekleri “present” olarak çekildiği için 
bu seçenekler arasında seçimi işlevsel ve kavramsal 
ipuçlarından yararlanarak yaparız. Bu durumda soru 
kökünde verilen isim cümleciğinin, seçenekler içinde 
hangi fiilin nesnesi olabileceğine bakmak yerinde 
olacaktır. Bu durumda soru kökünde verilen isim 
cümleciğinin, seçenekler içinde hangi fiilin ya da edatın 
nesnesi olabileceğine bakmak yerinde olacaktır. E 
seçeneğinde verilen “declared” fiilinden sonra yalnızca 
“that” ile başlayan isim cümleciği kullanıldığı için 
bu seçenek de doğru yanıt olamaz. B seçeneğinde 
verilen “has been questioned = sorguladı” fiilinin bir 
nesneye ihtiyacı vardır. Bu nesne soru kökünde verilen 
cümleciktir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Ek Gramer Açıklaması 1

İsim Cümleciklerinde (Noun Clauses) Zaman Uyumu:

İngilizcede isim cümleciği ve ana cümle arasında belli 
bir zaman uyum kuralı vardır: (1) Ana  cümlenin genel 
zamanı “present” ise, isim cümleciği (Noun Clause) 
gerçek zamandadır. (2) Ana cümlenin genel zamanı “past” 
ise, isim cümleciğinde (Noun Clause), genel geçerliliği 
olan durumlar hariç, olayın gerçek zamanının bir derece 
“past” hali kullanılır.

CEVAP: B

42. Soru kökü “and” bağlacı ile bağlanan sıralı iki 
cümleden oluşmaktadır. Bu durumda çeviri, “ve” bağlacı 
ile birleştirilen sıralı iki cümle içermelidir. Seçenekler 
incelendiğinde ilk cümle olan “Germany was highly 
dependent on foreign loans and money and …” 
ifadesinin doğru çevirisinin “Almanya büyük ölçüde 
yabancı kredilere ve paraya bağımlıydı ve ….” olarak 
yalnızca A seçeneğinde verildiği görülmektedir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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43. Soru kökünde verilen cümlede yan cümle konumundaki 
“even though economic reforms may involve painful 
sacrifices in the beginning” ifadesinin dengi yalnızca 
C seçeneğinde “Ekonomik reformlar başlangıçta can 
sıkıcı özveriler gerektirse bile” şeklinde doğru olarak 
verilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

44. Soru kökünde geçen “Due to our belief in stereotypes, 
we end up developing” ifadesinin karşılığı “Klişelere 
olan inancımızdan dolayı, sonuçta ...... geliştiririz” 
ifadesidir ve yalnızca E seçeneğinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

45. Soru kökünde geçen “when ranked among other 
countries” ifadesinin karşılığı “diğer ülkelerle sıraya 
konulduğunda” ifadesidir ve yalnızca A seçeneğinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

46. Soru kökünde verilen yan cümle “… as manufacturers 
compete with each other to bring out the latest 
technological developments and styles” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca C seçeneğinde “Üreticiler en 
son teknolojik gelişmeleri ve modelleri çıkarmak 
için birbirleriyle yarıştıkça …” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

47. Soru kökünde verilen “the writer spent his formative 
years in Alberta” ve “has long been an advocate of” 
ifadelerinin karşılıkları sırasıyla yalnızca C seçeneğinde 
“Yazar, kendisini şekillendiren yıllarını … geçirdi” ve 
“uzun süre … savunucusu oldu” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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48. Soru kökünde verilen cümlede yan cümle konumundaki 
“yeni yasaya göre, işgücü maliyetleri düşerken” 
ifadesinin dengi yalnızca B seçeneğinde “according 
to the new law, while labor costs are falling down” 
şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

49. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 
durumundaki “Irak’ta büyüyen sorunlar öncelikle 
Amerika Birleşik Devletlerinin kendisini etkiliyor” 
ifadesinin dengi yalnızca B seçeneğinde “The 
increasing problems in Iraq are affecting primarily the 
US itself” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B

50. Soru kökünde geçen “çünkü elde nakit bulundurmak 
çok tehlikelidir” ifadesinin karşılığı “because having 
cash on hand is so precarious” ifadesidir ve yalnızca 
E seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

51. Soru kökünde geçen “karşılık verebilmek için ulusal 
gücümüzün bütün unsurlarını birleştirmeliyiz” 
ifadesinin karşılığı “to respond, we must integrate all 
elements of our national power,” ifadesidir ve yalnızca 
C seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C

52. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… bırakın 
ülkenin yeniden yapılanma çabalarını ….” ifadesinin 
İngilizce dengi yalnızca A seçeneğinde “let alone the 
efforts of national reconstruction” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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53. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… maksadıyla 
yıllardır yeterince gizli brifinglere katıldık” ifadesinin 
İngilizce dengi yalnızca C seçeneğinde “We have been 
in enough classified briefings over the years in order 
to” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C

54. Parça, evde eğitimin sağladığı esneklikle ilgilidir. 
Boşluğu metinsel birlik ve bütünlük içerisinde A 
seçeneğinde geçen “Çocuğunuzla birlikte  nerede, ne 
kadar ve ne zaman öğrenileceğine karar verirsiniz” 
ifadesi tamamlamaktadır.

CEVAP: A

55. Parça bazı nesnelerin belirli duyguları hissetmemize 
sebep olması ile ilgili. Boşluğu metinsel birlik ve 
bütünlük içerisinde E seçeneğinde geçen “duyguların 
evrendeki her bir objeyle ilişkilendirilmesi bu süreç 
yoluyladır” ifadesi tamamlamaktadır. Bu seçenekte 
geçen “this” işaret sıfatı soru kökünde geçen son 
cümle yerine kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu olmuştur.

CEVAP: E

56. Parça yaşlılıkla ilgilidir. Boşluğu metinsel birlik ve 
bütünlük içerisinde B seçeneğinde verilen “Onun şimdi 
hareket etmede sorunlar yaşama ve romatizma gibi 
hastalıklardan muzdarip olma ihtimali daha fazladır” 
ifadesi tamamlamaktadır.

CEVAP: B

57. Paragraf, John F. Kennedy’nin doğumundan politikaya 
girişine kadar süren yaşam öyküsü ile ilgili. Kronolojik sıra 
dikkate alındığında, B seçeneğinde geçen “Babasına 
öykünerek 1946’da siyasete atıldı ve Temsilciler 
Meclisine Demokrat Partiden girdi” ifadesi paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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58. Paragraf, Occupy Wall Street protestolarının politik 
sonuçlar doğuran sembolik bir hareket olduğunun ifade 
edildiği konu cümlesi ile başlamış. Bu cümleyi en 
iyi B seçeneğinde verilen “Bu, (movement) halkın 
çıkarlarını, kamu yararına dayalı bir ekonomiyi ve 
hükümetimizin bu ihtiyacı tatmin etmede başarısız 
olduğunu sembolize eder” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “it” zamiri “Occupy 
Wall Street movement” için kullanılmış ve doğru 
yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: B

59. Paragraf, endüstri devriminin tarıma, üretim sistemi ve 
sürecine, ulaşım, madencilik ve ekonomi politikalarına 
getirdiği değişiklikler ile ilgili. E seçeneğinde verilen 
“Bütün bu alanlar bağlantılıydı ve birinde olan 
değişiklikler diğerlerine de yansıdı” ifadesi paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “all 
these areas” ifadesi soru kökünde geçen “agriculture, 
the method and system of the production of goods, 
transport, mining, and economic policies” ifadesi 
için kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 
oluşturmuştur.

CEVAP: E

60. Parça genel olarak tatil seçiminde paket turların 
yararları ile ilgilidir. D seçeneğinde geçen “Dünya 
çapında büyük şirketlerce kayaking ve kano gibi diğer 
su sporları da sunulur” ifadesi paket turların yararlarıyla 
değil de çeşitleriyle ilgilidir. Bu nedenle metinsel birlik ve 
bütünlüğü bozmaktadır.

CEVAP: D

61. Parça genel olarak kendine güvenin bireysel olarak 
yararlı olmasına karşın kurum için zararlı olduğu ile 
ilgili. E seçeneğinde geçen “Dış bilgi, insanların kendi 
fikirlerine çok fazla ağırlık verdiklerinde oluşan tahribatın 
düzeltilmesine yardımcı olur” ifadesi konunun dışına 
çıktığı için metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır.

CEVAP: E
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62. Parça genel olarak çocukların derse odaklanmada 
başarısız olmalarıyla ilgili. A seçeneğinde geçen “Pek 
çok anne baba çocuklarının ödevlerini yaparken 
yardıma ihtiyaç duyduklarını hissederler” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

63. Parça genel olarak Dr. Spock’un politik etkinlikleri 
ile ilgili. D seçeneğinde geçen Dr. Spock’un çocuk 
yetiştirmeyle ilgili felsefesi, ana konunun dışında kaldığı 
için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

64. Parça genel olarak odanızda yaptığınız herhangi bir 
değişikliğin mutlaka bir maliyet de içerdiği ile ilgili. 
B seçeneğinde geçen “Odanızı kalabalıklaştıran 
eşyalarınız varsa, onlardan kurtulduğunuzdan emin 
olun ve bu da odanızı daha geniş gösterecektir” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

65. Ana konusu 1990’lı yılların ikinci yarısı ile 2000’li 
yılların başlarında ABD’de kadın çalışanların işgücüne 
katkılarının sabitlenmesi ve azalmaya başlaması 
olan parçada “’2004’te evli ve çocuklu kadınların 
1993’tekinden daha yüksek bir oranı çalışıyordu” 
anlamına gelen beşinci cümle ana fikrin tersine olumlu 
bir görüş bildirdiği için metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt E’dir.

CEVAP: E

66. Soru kökünde “Afrika’daki çatışmanın .... parçadan 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The conflicts in Africa 
result from a complex web of multiple factors” = 
“Afrika’daki çatışmalar pek çok karmaşık faktörlerden 
kaynaklanır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, A seçeneğinde geçen “pek çok yapısal 
sebepten kaynaklandığını” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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67. Soru kökünde “Büyük güçlerin sömürgeci dönem sonrası 
felsefesinin .... parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“post-colonial logic of the great powers demarcation, 
to the extent that a territory that is home to a conflict 
is one area in which it is easy to take ownership of 
wealth.” = “Büyük güçlerin sömürgeci dönem sonrası 
sınır belirleme mantığı, bir bölgenin zenginliğini kolayca 
ele geçirmenin, çatışma mahali olma derecesine bağlı 
olduğuna dayanır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, B seçeneğinde geçen “çatışma mahali 
olan yerin, zengin olmanın kolay olduğu bir yer olduğu 
fikri olması” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

68. Soru kökünde “1885 Berlin Konferansının .... metinden 
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “It was during the 
Berlin conference in 1885 that the great European 
powers of the time carved out regions of Africa” = 
“Zamanın büyük Avrupa devletlerinin Afrika’nın bölgesel 
haritasını şekillendirmesi, 1885 Berlin Konferansı 
esnasında olmuştur” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen “Afrika’daki 
ülkelerin sınırlarını belirlediği” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

69. Soru kökünde “Alışveriş bağımlısı olmanın .... metinden 
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “if people are no longer capable to 
control their shopping but their shopping is in control of 
them, they’ve crossed the line and became addicts” = 
“Eğer insanlar artık alışverişlerini kontrol edemiyorlarsa 
ve yaptıkları alışverişler onları kontrol ediyorsa, sınırı 
aşmışlar ve bağımlı olmuşlardır” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen 
“psikolojik bir bozukluktur” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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70. Soru kökünde “Metne göre, alışveriş bağımlıları ....” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “shop addicts will not recognize 
the boundaries of a budget” = “alışveriş bağımlıları 
bütçelerinin sınırlarını bilmezler” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen 
“alışveriş dürtülerini kontrol edemezler” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

71. Soru kökünde “Parçaya göre, pek çok alışveriş 
bağımlısının ....” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Many shopping addicts 
go on shopping binges all year long and may be 
compulsive about buying certain items” = “Pek çok 
alışveriş bağımlısı, yıl boyunca alışveriş alemine girer 
ve bazı şeyleri satın alma konusunda alışveriş delisi 
olabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
C seçeneğinde geçen “gerçekten ihtiyacı olmamasına 
rağmen, bazı şeyleri alma konusunda inatçıdırlar” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

72. Soru kökünde “Ukrayna ve Rusya arasındaki petrol 
konusundaki görüşmelerin ....  parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “Ukraine and Russia will renew 
gas talks …” = “Ukrayna ve Rusya gaz görüşmelerini 
yenileyecekler” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde geçen “kısa zaman içinde 
yeni bir başlangıç yapacağını” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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73. Soru kökünde “Ukrayna’nın .... parçada açık bir şekilde 
ifade edilmiştir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “as Ukraine, whose fragile 
economy is suffering from a budget deficit” = “kırılgan 
ekonomisi bütçe açığından dolayı sıkıntı çeken Ukrayna” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde geçen “ekonomik durgunluk geçirmekte 
olduğunu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

74. Soru kökünde “Rus gazının .... parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Russian gas, which is set to rise to $416 per 
thousand cubic meters in the first quarter of 2018” = 
“2018 yılının ilk çeyreğinde 416 dolara çıkması beklenen 
Rus gazı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, E seçeneğinde geçen “yeni yılda yükselmesinin 
beklendiğini” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

75. Soru kökünde “Aile içi şiddetin… metinden anlaşılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Domestic violence occurs in every culture, 
country and age group. It affects people from 
all socioeconomic, educational and religious 
backgrounds and takes place in same sex as well 
as heterosexual relationships” = “Aile içi şiddet her 
kültürde, her ülkede, her yaş grubunda ortaya çıkar. Her 
tür sosyoekonomik, eğitim ve dini çevrelerdeki insanları 
etkiler ve farklı cinsiyetler arasında olduğu gibi, aynı 
cinsiyette olanlar arasında da olur” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde geçen 
“herhangi bir cinsle ve sosyal sınıfla sınırlı olmadığını” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B
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76. Soru kökünde “… metinden çıkarılır” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Early on, your partner may seem attentive, 
generous and protective in ways that later turn out 
to be frightening and controlling” = “Başlangıçta 
partneriniz ilgili, cömert ve koruyucu görünebilir, 
daha sonra korkutucu ve kontrol edici olacak şekilde 
değişebilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde geçen “Aile içi şiddetin 
başlangıç safhalarında özenlilik ve yardımseverlik 
olarak kendini gösterebileceği” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

77. Soru kökünde “Ailede başka birisine karşı şiddet 
uygulayanların .… metinden anlayabiliriz” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “initially the abuse is isolated incidents 
for which your partner ….. rationalizes as being 
due to stress or caused by something you did or 
didn’t do” = “kötü davranış başlangıçta, partnerinizin 
stresten ya da yaptığınız ya da yapmadığınız bir şeyden 
kaynaklandığını gerekçe olarak gösterdiği istisnai 
olaylardır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde geçen “şiddete başvurmak için 
stresli durumlarını mazeret olarak gösterme eğiliminde 
olduğunu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

78. Soru kökünde “Bir fikir yazısının …… parçadan 
anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The main aim of an 
opinion essay is to persuade your audience that your 
thesis is correct” = “Fikir yazısının ana amacı, tezinizin 
doğru olduğu konusunda karşı tarafı ikna etmektir” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde geçen “metinde aktarılan tez konusunda 
okuyucuyu ikna etmeyi amaçladığı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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79. Soru kökünde “Parçaya göre bir fikir yazısının daha etkili 
olabilmesi için, ……” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Opinion papers should 
be interesting and well-balanced. Both your point of 
view and the opposing idea must be introduced to 
assure the pluralism of the idea” = “Fikir yazıları ilginç 
ve mantıklı olmalıdır. Hem kendi görüş açınızı, hem de 
karşı tarafın görüşünü, çoğulculuğu temin edebilmek 
için sunmalıdır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, E seçeneğinde geçen “hem kişisel hem de 
karşı görüşleri aynı anda içermesi gerekir” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

80. Soru kökünde “Parçaya göre, fikir yazıları yazmada 
iyi olmayanlar …” şeklinde bir ifade yer alıyor ve 
bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “If you are 
not good at writing, you can always find an 
example of opinion essays on the Internet pages” 
= “Eğer yazma konusunda başarılı değilseniz, fikir 
yazılarının bir örneğini her zaman internet sayfalarında 
bulabilirsiniz” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde geçen “ilgili web sitelerinden 
internet desteği alabilirler” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B


