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SOSYAL BİLİMLER3
ÇÖZÜMÜ

1. Cümleye “Suyun nitrat ve diğer zehirli maddelerle 
dolu olduğu yerlerde bürokratik ve teknik engeller 
federal yardımın dağıtımını yavaşlattı” anlamını A 
seçeneğindeki “obstacles = engeller” verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) declaration : bildiri, beyan, deklarasyon, ilan, 
duyuru

C) resemblance : benzeme, benzerlik

D) remedy : çare, tedavi

E) resource : kaynak

CEVAP: A

2. Cümleye “Reklam, gerçekten de üreticiler arasındaki 
rekabeti kızıştırarak ürünlerin daha da ucuzlamasına 
yardımcı olur” anlamını B seçeneğinde verilen 
“competition” (rekabet) verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

A) hatred  : nefret

C) exception  : istisna

D) devotion  : adanma, bağlılık, adanmışlık

E) reward  : ödül

CEVAP: B

3. Cümleye “Çocukların çoğunluğu için olmasa da, pek 
çoğunun onlu yaşlara girerken ya da onlu yaşlarda 
aileleriyle bir şeyler paylaşmada daha az istekli olmaları 
normaldir” anlamını A seçeneğindeki “willing = istekli, 
arzulu, gönüllü” verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) reluctant : isteksiz, gönülsüz

C) demanding : talep eden, zorlayıcı, zorlu, çetin

D) impatient : sabırsız

E) resistant : dirençli, dayanıklı

CEVAP: A
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4. Cümleye “Araştırmaya katılan Türk işadamlarının yüzde 
elli beşi, ihaleleri kazanmak için ya rüşvet teklif ettiklerini 
ya da şirketlerinin performansı konusunda kasten yalan 
söylediklerini ifade ettiler” anlamını E seçeneğindeki 
“deliberately = kasten, bilerek” verebilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) frankly : dürüstçe, açıklıkla, samimiyetle

B) extravagantly : müsrif bir şekilde, savurganlıkla  

C) susceptibly : aciz bir şekilde, hassas bir şekilde

D) diligently : özenle ve sabır göstererek 

CEVAP: E

5. Cümleye “Serbest siyaset ve serbest pazar ekonomisi 
çoğunlukla sorunsuz bir şekilde bir arada bulunsa da, 
birinin ille de diğerine sebep olması gerekmez, ya da 
başarısını garanti etmez” anlamını E seçeneğinde 
geçen “guarantee” (garanti etmek) verebilir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

A) doubt  : şüphelenmek, kuşkulanmak

B) account (for) : açıklamak, -nın açıklaması olmak

C) justify  : gerekçelendirmek, doğrulamak

D) compete  : rekabet etmek, yarışmak

CEVAP: E

6. Cümleye “Kamu çalışanları, lise öğretmenlerinin grev 
yapmasını yasaklayan hükümet kararını protesto etmek 
için, bugün birçok okulu kapatarak ve hastanelerde 
personeli asgariye indirerek iş bıraktılar” anlamını D 
seçeneğindeki “walk off = işi bırakmak, grev yapmak, 
çekip gitmek, uzaklaşmak” verebilir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.  

Diğer seçenekler;

A) settle down : yerleşmek; sakinleşmek, yatışmak

B) count on : güvenmek, bel bağlamak, dayanmak

C) think over : üzerinde düşünmek, kafa yormak

E) set aside : bir kenara ayırmak, bir kenara koymak

CEVAP: D
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7. İsmi “to-infinitive” niteler, ancak bu soruda olduğu 
gibi geçişli bir fiilin (draw) nesnesi sağında yoksa o 
fiil edilgen çekilir. Dolayısıyla ilk boşluğa fiilin “passive 
+ infinitive” çekimi olan “to be drawn” gelmelidir. 
İkinci boşlukta ise genel zamanı ana cümlede geçen 
“is” çekiminden dolayı “present” olarak tespit ettiğimiz 
“when” zaman cümleciği yalnızca “simple present 
tense / present perfect tense” olarak çekilebildiği ve 
geçişli bir fiilin (motivate) nesnesi sağında olmadığı 
için ikinci boşluğun fiili de “are motivated” olarak 
çekilmelidir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

8. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda ilk cümlenin 
zamanı “for thousands of years” ifadesinden “perfect 
/ perfect continuous” olarak tespit edilir. İkinci cümlede 
“herhangi bir Avrupalının Amerika’ya gelmesinden önce” 
denildiği için ve ilk Avrupalının Amerika’ya gelişinin belirli 
geçmiş zamanda olduğunu bildiğimiz için cümlenin 
genel zamanını “past” olarak tespit ederiz. Bu durumda 
“before + before” kuralını da düşündüğümüzde ilk 
cümle “past perfect / past perfect continuous” ikinci 
cümlede “simple past tense” olarak çekilmelidir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

9. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk 
bölümünde, “açığında” anlamına gelen “off” 
ifadesinin ilgeci sorulmuştur. İkinci boşlukta ise “yoluyla, 
vasıtasıyla, -den” anlamına gelen “through” edatı 
sorgulanmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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10. Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. İlk boşlukta “uzun 
süredir” anlamına gelen “a long time” yapısından 
önce, süreç zaman birimlerinden önce kullanılan 
“for” edatı kullanılır. İkinci boşlukta da iyelik / aitlik 
(possessiveness) bildiren “of” edatı sorulmuştur. Bu 
edat iki isim arasına geldiğinde bir isim tamlaması 
oluşturmaya yarar. Cümledeki isim öbeğine olan 
“a portrait .…… a happy Italy”  ifadesine, “-nın” 
anlamında “of” edatını yerleştirerek “mutlu İtalya’nın bir 
portresi” anlamını verebiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

11. Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. İlk boşlukta bağıl 
bir ilgeç sorgulanmaktadır. Bu boşluktan önce gelen 
“go” fiilinden sonra ve boşluktan sonra gelen “strike” 
isminden önce “greve gitmek” anlamında “on” edatı 
kullanılır. İkinci boşlukta ise verilen çatı olan “passive 
voice” yapılı cümlelerde eylemden sonra gelen ve 
eylemi yapan kişiyi belirten “passive agent = doer of the 
action” olduğundan, boşlukta yalnızca “by” edatının 
kullanılması doğru olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

12. Soru kökünde Fransa ve batı komşuları arasında nüfus 
yoğunlaşması konusunda bir kıyaslama yapıldığı açıktır. 
Bilindiği gibi karşılaştırma yaparken “more / less + adj. / 
adv. + than”  ya da “adj. / adv.+ -er than” yapılarından 
biri kullanılır. Seçenekler incelendiğinde “less than” 
yapısının cümleyi doğru bir şekilde tamamladığı görülür. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E



SOSYAL BİLİMLER3
ÇÖZÜMÜ

13. Cümleye “Yabancı dil sınıfları bazı okullarda oldukça 
verimli bir şekilde icra edilebilirken, diğer pek çok okulda 
etkisiz bir şekilde yapılır” anlamını A seçeneğindeki 
“while = -iken” verebilir. Soru kökünde bağlaç bilgisinin 
sorgulandığı sorularda, ana cümle ile yan cümlede 
öznelerin “some” ve “other” olduğu durumlarda, 
cümleyi doğru olarak tamamlayacak bağlaç genellikle 
“while / whereas” olur. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) No matter how : her nasıl olursa olsun, her ne 
şekilde olursa olsun  

C) Whatever : her ne olursa olsun (= no matter 
what)

D) Even when : -dığı zaman bile

E) As long as : -dığı sürece (koşul belirtir)

CEVAP: A

14. Ana cümlede anlamca boşa çıkan bir beklenti yaratan 
yan cümleyi ana cümleye bağlamak için seçenekler 
arasından yalnızca “though” kullanılabilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Bu dilin, 
çok az kişi tarafından konuşuluyor olmasına rağmen 
nasıl ve neden 400 yıldan daha fazla yıldır yaşamakta 
olduğu bir sırdır.”

CEVAP: E

15. Cümleye “Filozof ya da bilim adamı olmasak bile 
en azından hayatımızın bir kısmında okuldaki 
öğretmenlerimiz ya da üniversitedeki profesörümüz 
tarafından ileri sürülen bir argümanı izleriz” anlamını D 
seçeneğindeki “even if = –sa bile” verebilir. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) If  : eğer, -se, -sa

B) Despite : -e rağmen

C) Whether : olup olmadığı

E) Since : -den beri, için, çünkü

CEVAP: D
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16. Soru kökündeki cümleye baktığımızda, boş bırakılan 
yerin yan cümleciğin bağlacını oluşturduğunu 
görüyoruz. Boşluktan hemen sonra bir sıfat ya da zarf 
türünden sözcük gelmesi, bizi doğrudan “how + adj. 
/ adv. + sentence” (ne kadar ……. olduğu) yapısına 
götürür. Doğru yanıt E seçeneğidir. Cümlenin anlamı 
“ABD’nin Avrupa Birliği üstündeki nüfuzu çok iyi bilinir; 
Avrupalıların kendilerinin bile bilmediği şey bu nüfuzun 
ne kadar etkili olduğudur.”

CEVAP: E

17. Bu soruda bir cümle ile bir isim öbeğini anlamsal 
olarak ilişkilendirmeye yarayan bağlayıcı zarf türü 
ifadeler sorgulanmaktadır. Soruda verilen cümle ile 
isim öbeği arasında neden / sonuç ilişkisi olduğu göze 
çarpmaktadır. Verilen cümleye “Afrika, küçük ekonomik 
boyutu yüzünden uluslararası sistem içerisinde 
ötekileştirilmiştir” anlamını sadece C seçeneğindeki 
“because of = -den dolayı, yüzünden” verebilir. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler ve anlamları;

A) such as : ... gibi, mesela, örneğin

B) despite : -e rağmen

D) by means of : vasıtasıyla, yoluyla, aracılığıyla  

E) instead of : -nin yerine

CEVAP: C

18. Soru kökünde verilen cümleye “... ekonomik ve mali 
krize rağmen, iklim değişiminin hareketi az ya da çok 
devam etti” anlamını, B seçeneğindeki “in spite of = -e 
rağmen” verebilir. Doğru yanıt B seçeneği olur.

CEVAP: B
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19. Soru yapısal olarak incelenirse, her iki boşluktan sonra 
da “infinitive” yapıda fiillerin kullanılmış olması (…. 
absorb carbon dioxide and other gases from the 
atmosphere ….. hold and transport vast amounts 
of heat through a network of currents), boşlukları 
dolduracak ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı 
olmasının gerekli olduğunu gösterir. “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 yapının kullanılmasını gerekli kılar. Seçenekler 
içinde yalnızca D seçeneğinde verilen “not only 
/ but also” (sadece … değil, aynı zamanda …) 
yapısı bu tür bir bağlaç özelliği taşır. Diğer seçenekler 
“correlative conjunction” yapı özelliği taşıyan bağlaçlar 
içermediğinden ve anlamsal olarak doğru olmadığından 
doğru yanıt olamazlar. 

CEVAP: D

20. Cümleye “Geçen yılın rakamlarına kıyasla, gelir oranı 
bu yıl bir hayli yükseldi” anlamını B seçeneğindeki “in 
comparison with = -ya kıyasla, -e nazaran” verebilir. 
Ayrıca boşluktan sonra gelen ifade bir tam cümle 
olmadığından, boşluğa da bağlaç (conjuntion) gelemez. 
A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bağlaçlardan sonra 
mutlaka tam cümle gelmelidir. Sadece B seçeneğinde 
verilen edat öbeğinden (prepositional phrase) sonra bir 
isim ya da isim öbeği gelebilir. Bu nedenle doğru yanıt 
B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) Inasmuch as : -den dolayı, çünkü (ardından tam 
cümle gelmelidir)  

C) No matter what : ne olursa olsun (ardından tam 
cümle gelmelidir) 

D) Whereas : -iken (ardından tam cümle 
gelmelidir)    

E) Although : -e rağmen (ardından tam cümle 
gelmelidir)

CEVAP: B
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21. Cümleye “Ancak, bu alışveriş merkezlerinin hisseleri 
toplam alışveriş harcamalarının yalnızca yüzde yedisini 
oluşturur” anlamını C seçeneğinde verilen “constitute 
= oluşturmak” verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) expand : büyümek, genişlemek, yayılmak

B) provide : sunmak, sağlamak, tedarik etmek, temin 
etmek

D) foster : büyütmek, geliştirmek, beslemek, bakmak 

E) diminish : azalmak, eksilmek, fire vermek

CEVAP: C

22. Cümleye “Bu alışveriş merkezlerinden 101 kadarı 
İstanbul’da yer alır ve bu, tüm alışveriş merkezlerince 
işgal edilen alanın yüzde kırkı kadarına karşılık gelir,” 
anlamını A seçeneğinde verilen “corresponding to = 
-e karşılık gelen” verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) in excess of : -den fazla, -yi geçen, -yı aşan

C) pertaining to : -e dair, ile ilgili, hakkında

D) consisting of : -den oluşan, -den meydana gelen

E) irrespective of : ile ilişkisiz olarak, -e bakmaksızın

CEVAP: A

23. 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 gelen cümle “Alışveriş merkezleri, Türkiye için 
yeni bir olgu olabilir” ve boşluktan sonra gelen cümle 
ise “... onlar için çok fazla yer ayrılmıştır” şeklinde 
çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi 
birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin (transitional 
words / transitors / connectors) “bununla birlikte, 
yine de, ancak” anlamlarına gelen “nevertheless” 
olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Alışveriş merkezleri, Türkiye için yeni bir olgu olabilir; 
bununla birlikte, onlar için çok fazla yer ayrılmıştır” 
olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Diğer seçenekler; 

A) Contrarily : aksine

B) In addition : ilaveten  

C) Consequently : sonuçta, sonuç olarak, dolayısıyla

E) For instance : örneğin, mesela

CEVAP: D
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24. Bu soruda boşluktan önce gelen “tendency” (eğilim) 
sözcüğünden sonra, neye eğilim gösterildiğini belirtmek 
üzere bağıl edat olarak “for” edatı kullanılmalıdır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

25. Cümleye “Alışveriş merkezleri, kentsel arazilerin 
dağılımında sorun oluşturduklarından, özellikle 
kentli insanları, tüketicileri ve küçük perakendecileri 
ilgilendirirler” anlamını B seçeneğindeki “as = -dığı 
için, -dığından, -den dolayı” verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) despite : -e rağmen

C) no matter how : her nasıl olursa olsun

D) accordingly : dolayısıyla, bu yüzden, bu 
doğrultuda, buna göre

E) whereas : -iken

CEVAP: B

26. Cümleye “toplamda 353 uçak” anlamını B seçeneğindeki 
“totalling = toplamda” verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.  

Diğer seçenekler;

A) somehow : bir şekilde, nasıl olsa, her nasılsa 

C) somewhat : biraz

D) in general : genelde, genel olarak

E) additionally : ek olarak, ilaveten

CEVAP: B

27. Dilimizde mastar (-mek, -mak) olarak adlandırdığımız 
“to-infinitive” temel olarak “to+ Vkök” yapısıdır. Bu yapılar 
“be” fiilinden sonra tümleç olarak işlev görebilirler. Bu 
soruda da “protect” fiili bu işlevde kullanıldığından 
fiil “to protect” olarak çekilmelidir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Saldırının 
hedefi Japonya İmparatorluğunun ... ilerlemesini 
durdurmaktı” olacaktır.

CEVAP: C
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28. Cümleye “... kauçuk ve petrol gibi doğal kaynaklar” 
anlamını A seçeneğindeki “such as = gibi, mesela” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) relatively : nispeten, göreceli olarak

C) similarly : benzer şekilde 

D) alike : benzer (yalnızca nitelediği isimlerden 
sonra ya da bağ fiillerden sonra kullanılır. 
(Örn: John and his brother alike …)

E) likewise : aynı şekilde, benzer şekilde

CEVAP: A

29. Bu soruda “control” fiilinin bağıl edatı olarak 
seçenekler içinden “over” edatı kullanılabilir: (Bir şey 
üzerinde kontrol sahibi olmak) Bu durumda doğru yanıt 
E seçeneğidir.

CEVAP: E

30. İkinci Dünya Savaşına ABD’nin girişinin anlatıldığı 
bu paragrafta genel zaman “past” olduğu için ve 
soru kökünde de başkaca zaman zarfı ya da birden 
fazla eylem olmadığı için fiil “simple past tense” 
olarak çekilmelidir. Fiilin bahse konu zamanda çekimi 
“declared” D seçeneğinde verildiğinden bu seçenek 
doğru yanıttır.

CEVAP: D

31. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Üniversite 
mezunu olmak artık iş bulmayı garanti etmiyor” ifadesini 
seçenekler içinden anlamlı bir şekilde A seçeneğinde 
geçen “çünkü son on yılda üniversite mezunlarının 
sayısı dörde katlandı” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Üniversite 
mezunu olmak artık iş bulmayı garanti etmiyor, çünkü 
son on yılda üniversite mezunlarının sayısı dörde 
katlandı” olacaktır. 

CEVAP: A
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32. Cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadenin 
bulunması istenen bu tür soruları, soruyu kavramsal 
ve yapısal olarak inceleyerek çözebiliriz. “Although” 
ile başlayan bu cümle ile doğru seçenek arasında 
anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu nedenle bu sorunun 
doğru yanıtı soru kökünün ve seçeneklerin kavramsal 
olarak incelenmesiyle tespit edilir. Soru kökünde 
geçen “G8 zirvesindeki liderlerin düşünceleri tam 
olarak uyuşmasa da” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
D seçeneğinde verilen “şiddeti durdurmak, Suriye’de 
artış gösteren savaş mağdurlarının sayısını azaltmak 
ve sorunları barışçı yollarla çözümlemek ortak niyetinde 
birleşmişlerdir” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı “G8 zirvesi esnasında liderin düşünceleri tam 
olarak uyuşmasa da, şiddeti durdurmak, Suriye’de artış 
gösteren savaş mağdurlarının sayısını azaltmak ve 
sorunları barışçı yollarla çözümlemek ortak niyetinde 
birleşmişlerdir” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

33. Soru kökünde verilen “Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu 
gibi, Rusya’da sosyal yardımlara bağımlı olanların 
sayısı artmaktadır” ifadesini anlamsal olarak en iyi A 
seçeneğinde verilen “çalışan nüfus azalırken” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Pek çok 
Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Rusya’da çalışan nüfus 
azalırken (while), sosyal yardımlara bağımlı olanların 
sayısı artmaktadır” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

NOT: Soru kökündeki cümlede artış ya da düşüşün 
ifade edildiği cümlelerde ilk olarak zıt karşılaştırma 
olasılığı dikkate alınmalıdır.

CEVAP: A

34. Soru kökünde verilen “Din ile politikanın karıştırılmaması 
gerektiğinin nedeni ...– dolayıdır” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi B seçeneğinde verilen “karıştırıldıklarında 
bazen seçimli diktatörlüğü ortaya çıkarırlar” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Din ile politikanın 
karıştırılmaması gerektiğinin nedeni, karıştırıldıklarında 
bazen seçimli diktatörlüğü ortaya çıkarmasındandır” 
olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler 
cümleyi anlamlı olarak tamamlamaktan uzaktır.

CEVAP: B
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35. Soru kökünde verilen “Marka bir şehir olabilmesi 
için Mardin’in fiziksel turizm altyapısı geliştirilecektir” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde verilen 
“9.2 milyon Avroya mal olacak olan otuz aylık 
proje kapsamında” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “9.2 milyon Avroya mal olacak olan 
otuz aylık proje kapsamında, marka bir şehir olabilmesi 
için Mardin’in fiziksel turizm altyapısı geliştirilecektir” 
olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler 
cümleyi anlamca mantıklı olarak tamamlayamaz.

CEVAP: A

36. Soru kökünde verilen “Kentsel alanların nüfus 
yoğunlukları arttıkça … ” ifadesini anlamsal olarak en 
iyi B seçeneğinde verilen “yayılan değil de, yükselen 
binalara olan ihtiyaç da artmıştır” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Kentsel alanların nüfus 
yoğunlukları arttıkça yayılan değil de yükselen binalara 
olan ihtiyaç da aynı şekilde artmıştır” olacaktır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak 
soru köküyle ilgili değildir.

as … , so … : tıpkı …. aynı şekilde

CEVAP: B

37. Soru kökünde verilen “Eğer bir bahar indirimi reklamı 
enfes ve fırsatı yakalamak için davetkâr görünüyorsa 
...” ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde 
verilen “bu bazı yaratıcı tasarımlar sayesindedir” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Eğer bir bahar 
indirimi reklamı enfes ve fırsatı yakalamak için davetkâr 
görünüyorsa, bu bazı yaratıcı tasarımlar sayesindedir” 
olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: C

38. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen 
“onların (tüketicilerin) pazarlama takımının ürünlerine 
ulaşmasını sağlamak pazarlama takımının işidir ” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde D 
seçeneğinde geçen “Tüketicilerin farklı bilgi kaynakları 
olduğu için” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Tüketicilerin farklı bilgi 
kaynakları olduğu için onların(tüketicilerin) pazarlama 
takımının ürünlerine ulaşmasını sağlamak pazarlama 
takımının işidir” olacaktır. 

CEVAP: D
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39. Soru kökünde verilen “... bu iç üretimin daha düşük 
maliyetli ithalatla rekabet etmesine pek de yardım etmez” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen 
“Organize iş maaş artışlarını geriye çekse de” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Organize iş 
maaş artışlarını geriye çekse de bu iç üretimin daha 
düşük maliyetli ithalatla rekabet etmesine pek de yardım 
etmez” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: C

40. Soru kökünde verilen “... Askerlerin görev değişiminin 
sonrasında ürkütücü insan hakları ihlalleri ortaya 
çıkmaya başladı” ifadesini anlamsal olarak en iyi E 
seçeneğinde verilen “Çoğu işkenceye uğramış yüz 
binlerce insan hapse atıldığı için” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Çoğu işkenceye uğramış 
yüz binlerce insan hapse atıldığı için askerlerin görev 
değişiminin sonrasında ürkütücü insan hakları ihlalleri 
ortaya çıkmaya başladı” olacaktır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

CEVAP: E

41. Soru kökünde verilen “Pazarlayıcılar için tüketici 
davranışı araştırması çok önemlidir” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi B seçeneğinde verilen “ … çünkü bu 
araştırma onlara tüketicinin pazaryerindeki davranışını 
anlama ve öngörme imkanı sağlar” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Pazarlayıcılar için tüketici 
davranışı araştırması çok önemlidir çünkü bu araştırma 
onlara tüketicinin pazaryerindeki davranışını anlama 
ve öngörme imkânı sağlar” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

the study of consumer behavior …… it

the marketers …… them

CEVAP: B
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42. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi ve zarf 
öbeği birlikte “have been perceived in the West as 
muscle-flexing by Moscow” ifadesidir ve bu ifade 
yalnızca A seçeneğinde “Batı’da Moskova’nın güç 
gösterisi olarak algılanmıştır” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

43. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… noting that a 
failure to ameliorate the lives of the poor could end 
the revolution ….” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca B 
seçeneğinde “yoksulların yaşamlarını iyileştirmedeki 
bir başarısızlığın devrimi sona erdirebileceğine 
işaret ederek” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Sadece “warned”  (uyardı, uyarıda bulundu) yüklemine 
göre sorudaki cümleyi sorgulayacak olursak, A ve E 
seçenekleri kolayca elenir. D seçeneğindeki “uyarılarda 
bulundu” ifadesi çoğul olduğundan uygun değildir. 
Diğer iki seçenek olan B ve C seçeneklerini inceleyecek 
olursak, C seçeneğinde fazladan bir “and” bağlacının 
varlığı dikkat çekmektedir. Bu durumda doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

44. Soru kökünde verilen “as they might just face 
enormous bills at the end of the month that they 
hadn’t predicted” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca B 
seçeneğinde “çünkü ay sonunda tahmin etmedikleri çok 
büyük faturalarla karşılaşabilirler” şeklinde verilmiştir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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45. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi durumundaki 
“should seek” ifadesinin Türkçe karşılığı “aramalıdırlar” 
olur.  Bu durumda yüklemin doğru çevirisinin tek başına 
verildiği E seçeneği doğru yanıt olur. Ayrıca cümleye 
daha genel bakacak olursak, “individuals who use 
heroin recreationally, ...... , should seek heroin 
withdrawal treatment …” ifadesinin Türkçe denginin 
de yalnızca E seçeneğinde “eroini eğlence olsun diye 
kullananlar, ….... , eroin bağımlılığından kurtulma 
tedavisinin yolunu aramalıdırlar” şeklinde doğru olarak 
çevrildiği görülür. C seçeneğinde yer alan ve anlamca 
yakınlık arz eden “araştırmak” fiilinin İngilizce karşılığı 
“search, investigate, study” fiillerinden birisi olurdu. 
Bu açıklamalar ışığında doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

46. Soru kökünde verilen “whether you go for the culture 
or the food, the art or the parties …” ifadesinde bağlaç 
olarak kullanılmış olan “whether … or” ifadesinin 
Türkçe karşılığı “ister ….-sın, ister …” olmalıdır. Buna 
uygun tek çeviri ifadesi A seçeneğinde verilmiştir. Bu 
ifadenin Türkçe karşılığı “İster kültürü ya da yemekleri, 
isterse sanatı veya partileri için gidin” olacaktır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçeneklerde yer alan bağlaçların ve yan 
cümleciklerin karşılıkları şöyle olurdu:

B) Kültürü ya da yemekleri, sanatı ya da partileriyle 
… 

 ► with its food, art or parties …

C) Kültürü ve yemekleri, sanatı ve partileri ile çok 
çekici olan …

 ► … which is very attractive with its culture and 
food, art and parties …

D) Hem kültürü ile yemekleri, hem de sanatı ve 
partileri …

► both its culture and food, and its art and parties 
…

E) Ne zaman Amsterdam’a giderseniz gidin …

 ► whenever you go to Amsterdam …

CEVAP: A
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47. Soru kökünde bir koşul yan cümleciği verilmiştir. Bu yan 
cümleciğinin yüklemi olan “votes against” ifadesinin 
Türkçe karşılığı “aleyhine oy kullanırsa” olur. Bu 
yönde çeviriye A ve D seçeneklerinde rastlıyoruz. Temel 
cümlenin yüklemi olan “might cancel” ifadesi ise 
“iptal edebilir” şeklinde çevrilmelidir. İki seçenekten 
bu şartı sağlayan seçeneğin A olduğu görülmektedir. 
Bu durumda doğru yanıt A olacaktır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

Diğer seçeneklerde kullanılmış olan bağlaçların ve 
yüklemlerin İngilizce karşılıkları şöyle olurdu:

B) aleyhte oy kullanması durumunda   
► in case … votes against

C) İsviçre’nin aleyhine oy kullanması 

  ► that Switzerland votes against

D) İsviçre aleyhte oy kullanırsa

 ► if Switzerland votes against

E) İsviçre’nin aleyhine oy kullanması   
► that Switzerland votes against

CEVAP: A

48. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… genel işsizlik 
oranı küçük bir iyileşme göstermesine karşın ….” 
ifadesinin İngilizce dengi yalnızca E seçeneğinde 
“while the overall unemployment rate showed weak 
recovery” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

CEVAP: E

49. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… bir şiddet 
fiiline dönüşmedikçe ….” ifadesinden, İngilizce 
cümledeki bağlacın “unless, as long as, so long as, if 
not” bağlaçlarından birisinin olması gerektiği anlaşılır. 
Buna uygun düşen B, C ve D seçeneklerinden en uygun 
bağlaç olan “unless” bağlacının kullanıldığı D seçeneği 
doğru yanıt olur. B ve C seçeneklerinin fiillerinin 
karşılıkları doğru çevrilmemiştir: B seçeneğindeki 
“is everyone’s right” = (herkesin hakkıdır) ve C 
seçeneğindeki “is considered” = (olarak görülür / 
kabul edilir) ifadeleri, soru kökünden farklıdır. Sorudaki 
cümlenin İngilizce dengi yalnızca D seçeneğinde 
“Unless it turns into an act of violence” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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50. Soru kökünde geçen “ama iç huzura yönelik açlığımız 
da aynı derecede arttı” ifadesinin karşılığı “but our 
hunger for inner comfort has equally grown” ifadesidir 
ve yalnızca D seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

51. Soru kökünde geçen “tartışma götürmez bir liberal” 
ifadesinin karşılığı “an indisputable liberal” ifadesidir ve 
yalnızca E seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

52. Soru kökünde verilen “ergen yaştaki çocuğunuzla 
açık bir iletişim kurduğunuzda …” ifadesine dikkatlice 
bakılırsa, yüklemin sonunda yer alan “-duğunuzda” 
takısından, İngilizce cümledeki bağlacın “when, as”  ya 
da “once” olması gerektiği anlaşılır. Bu açıklamalara 
uygun olan A ve C seçenekleri göze çarpmaktadır. 
Ancak A seçeneğinde yer alan “even when” ifadesinin 
karşılığının “-dığında bile, -dığı zaman bile” olması 
gerekirdi. Oysa soru kökündeki cümlede “bile” ifadesi 
yer almamaktadır. Bu durumda doğru yanıt C seçeneği 
olur. 

Yüklemlerine göre seçeneklerin değerlendirilmesi:

A) you may still face

 ► hâlâ karşılaşabilirsiniz 

B) is possible

 ► olasıdır / mümkündür

C) will be easier

 ► kolay olacaktır (doğru cevap)

D) you should find

 ► bulmalısınız

E) you should be deal with

 ► başa çıkabilmelisiniz

CEVAP: C
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53. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklem kalıbı 
“insan türleri + ayrılır” olduğuna göre, bu ifadelerin 
İngilizce karşılıkları D seçeneğindeki “human species 
+ is categorized” ifadeleri olur. Bu noktada “species” 
sözcüğünün çoğul çekimli olmasına rağmen, 
tekil bir isim olduğu da özellikle hatırlanmalıdır. E 
seçeneğinde yer alan “is classified” yükleminin 
çevirisi de doğru olur. Ancak bu seçenekte yer 
alan “because of” (yüzünden, -den dolayı) bağlacının 
sorudaki cümlede karşılığı yoktur. Bu durumda doğru 
yanıt D seçeneği olacaktır.

CEVAP: D

54. Paragraf, Pers minyatürlerinin gelişimini kronolojik 
olarak anlatıyor. Boş bırakılan cümleden sonra gelen 
cümlede “Bu İslam öncesi imparatorluğun sanatı çok 
eski Pers temalarını daha yakın döneme ait Helenistik 
ve Çin teknik ve motifleriyle birleştirmiştir” deniliyor. 
Bu durumda parçayı E seçeneğinde geçen “Onların 
köklerine genellikle günümüz İran’ının şuanda 
bulunduğu yeri MS 224 ile 651 yılları arasında 
yöneten Sassani İmparatorluğunun sanat 
eserlerinde rastlanabilir” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “their” zamiri 
parçanın ilk cümlesinde geçen “Persian miniatures” 
sözcüğü için kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: E

55. Paragraf, Diyarbakır ilinde iki yüzyıldır üretilmekte 
olan dokuma altın bileziklerin dünyaya yayılması ile 
ilgili. A seçeneğinde geçen “Şehrin en önemli el 
sanatları ürünü olan dokuma bilezikler kadınlar 
arasında uzun süredir tutulan bir mücevher 
çeşididir” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
Bu seçenekte geçen “the city” ifadesi soru kökünde 
geçen  “the eastern province of Diyarbakır” ifadesi 
için kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 
oluşturmuştur.

CEVAP: A
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56. Parça Chavez’in pek çok Latin Amerika ülkesine yaptığı 
petrol yardımlarıyla ve özellikle bu amaçla kurulan 
Pertocaribe Petrol İttifakının çevre ülkelere sunduğu 
avantajlarla ilgili. C seçeneğinde geçen “Örneğin, 
Haiti’deki uygulama, takriben yılda 400 milyon 
dolara ya da GSMH’nın yüzde dördüne karşılık 
gelmektedir” ifadesi metni anlamsal birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Bu cümlede geçen “the 
practice” ilk cümlede geçen “reselling part of their 
share of subsidized Venezuelan oil” yerine kullanılmış 
ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur. 

CEVAP: C

57. Paragraf,  Türk hükümetinin alkol yasağını çıkarmaya 
çalışmasına karşı verilen tepkiler ile ilgili. E seçeneğinde 
geçen “Türk hükümeti geçen ay akşam ondan sabah 
altıya kadar içki satışını ve içki reklamını yasaklama 
planlarını açıkladı” ifadesi paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

58. Paragraf, Rusya ile Türkiye arasında vizenin 
kaldırılmasının özellikle turizm sektörü üstündeki olumlu 
etkileri ile ilgili. A seçeneğinde geçen “Bu Rusya’dan 
gelen turist sayısında önemli bir artışla sonuçlanan 
karşılıklı olarak vize şartının müştereken kaldırıldığı 
2011’den sonra özellikle böyledir” ifadesi paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

59. Paragraf, tatili doğada geçirmekle ile ilgili. D seçeneğinde 
yer alan “Tatilinizi doğada geçirmek hem zevkli hem 
de tatminkâr olabilir” ifadesi paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Bu seçenekten 
sonraki cümlede, diğer bir deyişle ikinci cümlede özne 
konumunda yer alan “it” zamiri, D seçeneğinde özne 
konumunda kullanılan “spending your vacation in the 
wilderness” ifadesinin yerine kullanılmıştır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

CEVAP: D
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60. Parça genel olarak keyneşçi sermaye birikimi ile ilgili. 
D seçeneğinde geçen “1980’lerde sermaye birikimi 
en sonunda gözünü küçük girişimcilere döndürerek 
kendisine yeni yerler edinmeye çalışıyordu” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

61. Parça genel olarak Mısır ile Etiyopya arasında Nil 
sularının yönünün değiştirilmesiyle ilgili mücadele 
hakkında. E seçeneğinde geçen “Etiyopya’nın Sudan 
sınırından 40 km uzaklıkta olan 4.7 milyar dolarlık Büyük 
Rönesans Barajı’nın muhtemel etkileri tartışılmaktadır 
ve detaylar açıklığa kavuşmamıştır” ifadesi, ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

62. Parça genel olarak ABD ordusunda cinsel saldırı ile 
ilgili. C seçeneğinde geçen “Cinsel saldırı ağır kusurlu 
bir davranıştır ve askeriyede yapılıyorsa her kim 
yaparsa giydiği üniformaya ihanet ediyordur” ifadesi, 
ana konudan çok daha geniş bir kavramı anlattığı için 
bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

63. Parça genel olarak uluslararası silah ticareti 
anlaşmasının imzalandıktan sonra genel kurulda 
onaylanma süreciyle ilgili. A seçeneğinde geçen 
“Uluslararası silah ticareti anlaşması, 50 ülke kendi 
içinde onayladıktan 90 gün sonra yürürlüğe girecek” 
ifadesi, kronolojik sırayı bozduğu için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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64. Parça genel olarak yeni açılan ilk kadınlar kulübü ile 
ilgili. C seçeneğinde geçen “Erkeklerin kulübe girişlerine 
yalnızca Perşembe günleri akşam yemek için izin 
veriliyor” ifadesi, kulübün fiziksel imkânları tanıtılırken 
erkeklerin ne zaman kullanabileceği detayına girdiği için 
bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

65. Parça genel olarak G8 zirvesi öncesi yapılan gösteri 
sonucunda polisin aldığı önlemler ve 56 kişinin gözaltına 
alınması ile ilgili. Beşinci cümle, üçüncü cümleyi tatamlar 
durumdadır. Dördüncü cümle olan D seçeneğinde 
geçen “Londra Polisi güvenliği sağlayabilmek ve 
banka ve iş çevrelerini dikkatli olmaları konusunda 
uyarmak için ciddi önlemler alır” ifadesi, metnin ana 
konusu gemişte yaşanmış belli bir olayla ilgili Londra 
polisinin aldığı önlemlerken, Londra polisinin genel 
uygulamasından bahsettiği için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

66. Soru kökünde “Çöküş Dönemi ile yazarın ... kastettiği 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada geçen “Whether through 
the market or the media, the internet or the instincts 
of the masses, truth has become the revolutionary 
weapon in the Age of Downfalls. That is surely a cause 
for optimism. Indeed, the reason for hope is reason 
itself. Across the world, millions have demonstrated 
for fairness and enlightenment values. The chants of 
young people that echoed through the cities of Tunisia, 
Egypt, Libya, Yemen, Dubai, Syria, Greece, Spain, 
Italy, Israel, Chile, America and Britain are very similar 
– they are about freedom, self-determination, fairness, 
justice, access to education and jobs, as well as the 
corruption, mismanagement and greed of their elders” 
ifadelerinden çöküş döneminin içinde bulunduğumuz 
dönem olduğu açıktır. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
A seçeneğinde geçen “bu makalenin yazıldığı dönem” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

CEVAP: A
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67. Soru kökünde “Parçadan yazarın ….. için iyimser 
olduğunu çıkartabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve 
bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “the reason for 
hope is reason itself” = “ümidin nedeni aklın kendisidir” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde geçen “insanların sağduyusuna inandığı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

CEVAP: E

68. Soru kökünde “Amerikan politikasının sağ kanadının 
... parçada açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “reason has not won 
the battle against mythomaniac religions and greedy 
interests, particularly with the right of American politics, 
which embraces both these menaces as an article 
of national pride.” = “akıl, özellikle de açgözlülüğü ve 
mitomanik dinleri milli iftihar unsuru olarak kabul eden 
Amerika politikasının sağına ve mitomanik dinlere karşı 
savaşı kazanamadı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, D seçeneğinde geçen “mitomanik dinleri 
ve gözü doymayan menfaatleri milli iftihar unsuru olarak 
kabul ettiği” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

69. Soru kökünde “Parçadan çıkartılabileceği gibi ‘el işi’ 
kelimesinin ...” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “In the past, craft used to 
be associated with trade or profession of highly skilled 
individuals, which generally involved the “making” of 
things” = “Geçmişte el işi genellikle bir şeylerin üretimini 
içeren oldukça becerikli kişilerin işi ile ilişkilendirilirdi” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde geçen “bir şeyin imal edilmesi anlamında 
kullanıldığı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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70. Soru kökünde “Geçmişte zanaatkarlar ...” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Anyone involved in craft works used to be 
viewed as highly skilled individuals, with certain level of 
mastery.” = “Zanaat işleriyle uğraşanlar belli seviyede 
ustalıkla oldukça becerikli kişiler olduğu düşünülürdü” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde geçen “oldukça becerikli insanlar olarak 
görülürlerdi” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

71. Soru kökünde “Parçaya göre çıraklık ihtiyacı ... 
kaynaklandı” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada geçen “Anyone involved 
in craft works used to be viewed as highly skilled 
individuals, with certain level of mastery. This, therefore, 
gave rise to apprenticeship, where such “masters” 
take on learners or apprentice who get trained in 
the specialized craftwork. Once this apprentice is 
qualified, as assessed by the “master”, the apprentice 
can then go on to be their own boss and master in 
their own right over another apprentice.” ifadelerinde  
çırakların zanaatkarların işini öğrenip onların yerini 
almak için eğitildiği anlatılmaktadır Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, E seçeneğinde geçen “yeni zanaatkarlar 
eğitilmesi ve yetiştirilmesi ihtiyacından” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

72. Soru kökünde “Parçaya göre Türk halkı ...” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“92 percent, of Turkish travelers said that visa 
applications denied both their travelling freedom 
and their personal freedom” = “Türk seyahatçilerin 
yüzde 92’si vize başvurularının seyahat ve kişisel 
özgürlüklerine engel olduğunu söylediler” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde geçen 
“çoğunlukla vize sorunları konusunda şikayet eder” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B
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73. Soru kökünde “... parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “The 
visa requirement that other countries demand from 
travelers leads Turkish people to cancel or abandon 
their travel plans” = “Seyahatçilerden diğer ülkelerin 
istediği vize şartları Türk halkının seyahat planlarını 
iptal etmelerine ya da seyahatten vazgeçmelerine yol 
açar” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
C seçeneğinde geçen “çoğu Türkün vize sorunlarından 
dolayı biletlerini ya değiştirdikleri ya da iptal ettikleri” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

74. Soru kökünde “Parçaya göre Türk seyahatçiler ...” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “92 percent, of Turkish travelers said 
that visa applications denied both their travelling 
freedom and their personal freedom” = “Türk 
seyahatçilerin yüzde 92’si vize başvurularının seyahat 
ve kişisel özgürlüklerine engel olduğunu söylediler” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde geçen “vize başvurularının seyahatlerini 
ve kişisel özgürlüklerini sınırladığı inancındadırlar” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

CEVAP: E

75. Soru kökünde “... parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“they noticed the plane was full of people who 
looked Asian, not African” = “Uçağın Afrikalı değil 
de Asyalılara benzeyen insanlarla dolu olduğunu fark 
ettiler” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
A seçeneğinde geçen “çiftin bindiği uçağın Afrikalılar 
yerine Asyalılar ile dolu olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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76. Soru kökünde “Hatanın .... –den kaynaklandığı 
anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “It turned out to be 
an error by the airline desk officials who printed 
the wrong airport code” = “Yanlış hava alanını 
basan kontuar görevlisinin hatası olduğu anlaşıldı” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde geçen “kontuar görevlisinin varış yerini 
yanlış basmış olmasından” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

77. Soru kökünde “.... parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“The boarding passes were printed with the code 
of “DAC” which signifies Dhaka, however they were 
supposed to be marked “DKR” for Dakar” = “Uçuş 
kartlarında Dhaka’yı simgeleye ‘DAC’ basılıydı; ancak, 
Dakar’ı simgeleyen ‘DKR’ basılmalıydı” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde 
geçen “bu hava yolu şirketinin hem Dhaka hem de 
Dakar’a uçuşunun olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

78. Soru kökünde “Burada bahsi geçen eski primatın ... 
parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “so small you could hold 
a couple of them in your hand” = “o kadar küçüktü ki 
bir kaç tanesini elinizde tutabilirdiniz” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen 
“Elimize bile sığabilecek kadar küçük olduğunu” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D
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79. Soru kökünde “Bu primatın ... parçadan anlaşılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “The 55 million-year-old fossil dug up in 
central China is one of our first primate relatives 
and it gives scientists a better understanding of the 
complex evolution that eventually led to humans” 
= “Orta Çin’de kazılarda çıkartılan 55 milyon yıllık fosil 
ilk primat, atalarımızdan biridir ve bilim adamlarına 
nihayetinde insan oğullarına kadar gelen evrimleşmeyle 
ilgili daha iyi bir bakış açısı sunar” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen 
“hayatın başlangıcıyla ilgili daha fazla bilgi edinmelerinde 
bilim adamlarına çok fazla yardım sağlayabileceği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

CEVAP: A

80. Soru kökünde “Parçadan çıkartılabileceği gibi ...” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “The 55 million-year-old fossil dug up in 
central China is one of our first primate relatives” 
= “Orta Çin’deki kazılarda çıkartılan 55 milyon yıllık 
fosil ilk primat atalarımızdan biridir” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde geçen 
“insanoğlunun bu primatlardan geldiği düşünülür” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B


