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ÇÖZÜMÜ

1. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Politika, din, medya ve arkadaş 
çevrelerinden oluşan bir grup,  ideal ailede annenin 
çocuğun yegâne bakıcısı ve babanın da ekonomik 
ihtiyaçları karşılayan olduğu klişeleşmiş düşünceyi 
savunur ve kalıcılaştırır” anlamındadır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “notion” (düşünce, anlayış, 
nosyon) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) exception : istisna 

B) notion : anlayış, düşünce 

C) intention : niyet, maksat, anlam 

D) determination : kararlılık, azim, belirleme, karar

E) prediction : öngörme, tahmin

CEVAP: B

2. Cümleye “Kafein sadece kahvede değil, aynı zaman 
çay ve kola gibi içeceklerde bulunan bir uyarıcıdır” 
anlamını C seçeneğinde geçen “stimulant” (uyarıcı) 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

A) mechanism  : mekanizma

B) relief  : rahatlık, rahatlama; kurtarma

D) participant  : katılımcı

E) treatment : tedavi; muamele, davranış

CEVAP: C

3. Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Maryland 1994’te saldırı 
silahlarıyla ilgili daha sıkı yasakları yasalaştırdı” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“stringent” (sıkı, zorlayıcı, katı) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) attainable : elde edilebilir, ulaşılabilir 

B) dedicated : adanmış, ayrılmış, kendini vermiş 

C) suitable : uygun, elverişli 

D) docile : uysal, uslu, ağırbaşlı  

E) stringent : sıkı, zorlayıcı, katı

CEVAP: E
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4. Cümleye “2002 yılında Avro lehine drahmiyi bırakmasına 
yol açan Yunanistan’ın ekonomik reformları ülkenin 
borç almasını kolaylaştırdı” anlamını A seçeneğindeki 
“abandon = bırakma, vazgeçme” verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) invest : yatırım yapmak

C) withdraw : geri çekilmek, geri çekmek, geri adım 
atmak; para çekmek  

D) deposit : biriktirmek, birikmek 

E) charge : saldırmak; doldurmak; suçlamak; ücret 
talep etmek; yüklemek

CEVAP: A

5. Bazen zarf türü sözcükler ardından gelen başka bir 
zarf türü sözcüğü niteleyebilirler. Bu soruda böyle bir 
durum söz konusudur. Cümleye “Çoğu sigara tiryakisi 
tıbbi yardım alırsa ve aile ve arkadaşları tarafından 
desteklenirse, sigarayı nispeten kolayca bırakabilir” 
anlamını A seçeneğinde geçen “relatively” (nispeten) 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

 Diğer seçenekler;

B) tremendously : son derece; büyük ölçüde

C) extensively : kapsamlı bir şekilde, geniş 
  ölçüde 

D) widely : yaygın bir şekilde, geniş ölçüde

E) roughly : kabaca

CEVAP: A

6. Cümleye “Yalnızca idareyi suçlama; bize onların yerinde 
olsaydın bu sorundan nasıl kurtulurdun, onu anlat” 
anlamını C seçeneğindeki “get rid of = kurtulmak” 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) come down : aşağı gelmek, düşmek

B) bring up : yetiştirmek, büyütmek  

D) make up : oluşturmak, icat etmek, uydurmak

E) make up for : telafi etmek

CEVAP: C
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7. Bu cümlenin ilk bölümünde geçen  çoğunlukla anlamına  
gelen“more often than not” zarfı bu bölümdeki eylemin 
“present” olarak çekilmesi gerektiğini gösterir. Cümlede 
başkaca bir zaman zarfının olmayışı ilk cümlenin (More 
often than not the Nobel Prize, especially for Peace and 
Literature …… by controversy and allegations) ve ikinci 
cümlenin (the prizes ………) eylemlerinin bahse konu 
genel zaman diliminde çekilmesini zorunlu kılar. Ayrıca 
her iki fiilin de nesneleri fiillerin sağında olmadığından 
her iki fiil de “passive = edilgen” çekilmelidir. Seçenekler 
içinde yalnızca E seçeneğinde “present / passive” 
genel zamanına ve çatısına sadık kalınmış ve zaman 
uyumu gözetilmiştir. Belirtilen zamanda fiillerin çekimi 
“is surrounded / are politically motivated” olacaktır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

8. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
geçen “In 1995 and 2007” ifadesi ilk boşluğa gelecek 
fiilin zamanın “definite past” için kullandığımız zaman 
olan “Simple Past Tense” olduğunu gösterir. Bu zaman 
diliminde fiilin doğru çekimi olan “was” yalnızca A 
seçeneğinde verilmiştir. “When” bağlacı bulunan bu 
cümlede, zaman cümlesinin genel zamanı “past” 
olduğundan, ana cümlenin de genel zamanının “past” 
olması gerekir. Her iki boşlukta da fiilin “simple past” 
olarak çekimi olan “was / had” olarak A seçeneğinde 
verilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A

9. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran ilgeç 
bilgisi sorgulanmaktadır. Cümlenin başındaki “angered 
him …… laughing off his questions” ifadesine “onun 
sorularına gülüp geçerek onu kızdırdı” anlamını “by” 
ilgecini yerleştirerek verebiliriz. İkinci boşlukta ise 
“questions ……… her fiancé” isim öbeğine “nişanlısı 
hakkındaki sorular” anlamını “about” edatıyla 
verebiliriz. Doğru yanıt C seçeneğidir.

by + Ving (-erek / -arak)

CEVAP: C
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10. Bu soruda da diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran 
ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümlenin başındaki 
“appear ……..… Westminster magistrates court” 
ifadesine “sulh ceza hakiminin önüne çıkması” anlamını 
“before” (önce, ön) ilgecini yerleştirerek verebiliriz. 
İkinci boşlukta ise günlerden önce “on” edatı kullanıldığı 
için doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

11. İlk boşlukta iyelik / aitlik (possessiveness) bildiren “of” 
edatı sorulmuştur. İkinci bölümünde, “adjective + 
for + sb. + to-infinitive” yapısının bir gereği olarak 
“possible” sıfatından sonra “for” ilgeci kullanılmalıdır.

CEVAP: D

12. Cümleye “iki yıl önce ülkenin tek para birimi bölgesine 
düşme olasılığı düşünülemezdi ancak Yunan seçmen 
tasarrufun karşısında yer aldıkça kırılmanın nasıl 
olabileceğini hayal etmek çok kolaylaşıyor” anlamını 
E seçeneğindeki “as = -dıkça” verebilir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) unless : -medikçe, -madıkça, -mazsa

B) where : ki orası, -dığı yer

C) if : eğer, -se, -sa

D) whereas : -iken (while)

CEVAP: E

13. Cümleye “Ukrayna’daki şikeyle ilgili söylentiler çok 
yaygın ve Ukraynalı hakemler üstündeki baskı o kadar 
ki önemli maçlara sıklıkla yabancı gözlemciler çağrılmak 
zorunda kalınıyor” anlamını B seçeneğindeki “such 
that = o kadar ki” verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) so as (to) : -mek için (arkasına V1 gelmelidir)

C) inasmuch as : -den dolayı, yüzünden (= because)

D) such as : …. gibi (örnek vermek amacıyla 
kullanılır ve arkasına isim gelir)

E) as well as : yanı sıra

CEVAP: B
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14. Cümleye “Trudeau tipik bir Kanadalı olmayabilir, ancak 
halk onun Kanada’nın en iyisini temsil ettiğine inanıyor” 
anlamını A seçeneğindeki “yet = ancak” verebilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) nor : ne de

C) such : öyle 

D) whether : -ıp –ıpmadığı

E) if  : eğer, -se, -sa

CEVAP: A

15. Cümleye “Çin’de demir paralar genellikle içinde delikler 
olan metallerden yapılırdı, böylece bir zincir yapmak 
için demir paraları bir araya getirebilirdiniz” anlamını 
E seçeneğindeki “so that = böylece, böylelikle, bu 
sayede, bu yüzden” verebilir. Soruda verilen cümlede 
boşluktan sonra gelen yan cümlecikte yer alan “could” 
kipliği “so that”  bağlacının kullanımı için önemli bir 
ipucu oluşturmaktadır. Bu bağlaçtan sonra gelen yan 
cümlecikte genellikle “can, could, might” gibi bir kiplik 
kullanımı söz konusudur. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) so as (to) : -mak için, -mak amacıyla

B) such that : öyle ki

C) whereas : -iken, oysa ki

D) in case : …. olur diye, -ması durumunda, -ması 
halinde

CEVAP: E
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16. Bu cümleye sözdizimsel açıdan dikkatlice bakılacak 
olursa, virgülden sonraki yan cümlede devrik bir cümle 
yapısının sorgulandığı görülür (…. auxiliary verb +  
subject + verb …). Başta yer alan ilk cümlede “neither” 
kullanılmıştır. Çift olumsuzluğu ifade etmeye yarayan 
ve cümle başına geldiğinde devrik yapı gerektiren, 
“neither” ile bu doğrultuda anlamlı ve yapısal ikili 
oluşturan tek yapı “nor” sözcüğüdür. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

17. Cümleye “Fakir çocuklar, özellikle de şehirdekiler 
için sorun oynayacak güvenli yerlerin olmayışı, ev 
ve diğer temel ihtiyaçları karşılamakla meşgul aileler 
ve akademik çalışmalara daha fazla zaman ayırmak 
için beden eğitimi ve teneffüslerden kesen okullardır” 
anlamını B seçeneğindeki “in particular = özellikle” 
verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) for instance : örneğin

C) as well : de / da

D) by the way : aklıma gelmişken, bu arada

E) in comparison : kıyasla, nazaran

CEVAP: B
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18. Bu cümlede iki tezat unsur olan, ortalamanın üstünde 
başarılı öğrenciler yetiştiren devlet okulları ile elit 
okullar arasındaki tercih anlatılmaktadır. Cümleye 
“Oxford, özel olmayan öğrencilerinin çoğunu, seçkin 
okullardan ziyade, ortalamanın üstünde başarılı 
öğrenciler yetiştiren devlet okullarından alır.” Buradan 
da anlaşılacağı gibi, boş bırakılan yere “-den çok / -den 
ziyade” anlamına gelen “rather than” gelmelidir. Doğru 
yanıt A olur.

Seçenekler; 

A) rather than : “-den ziyade” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. 

  (rather than + Ving / Noun / Noun Clause)

B) except for : “-nın dışında” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir.  

  (except for + Ving / Noun / Noun Phrase 
/ Noun Clause)

C) but for : “-nın dışında, -masa” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.  

  (but for + Ving / Noun / Noun Phrase / 
Noun Clause) 

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

  (prior to + Ving / Noun / Noun Phrase / 
Noun Clause) 

E)  similar to : “-e benzer” anlamına gelen bir 
ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.   
(similar to + Ving / Noun / Noun Phrase 
/ Noun Clause) 

CEVAP: A
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19. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “… her 
iki partiden gelecek her tür ek reforma açığım” anlamına 
gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “… 
güvenli emekliliği ihlal etmezler” anlamına gelmektedir. 
Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki cümleyi “–dığı 
sürece” anlamına gelen “as long as” bağlacının 
doğru bir şekilde tamamladığı görülecektir. Doğru yanıt 
C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Güvenli 
emekliliği ihlal etmedikleri sürece her iki partiden 
gelecek her tür ek reforma açığım” olacaktır.

 Seçenekler;

A) so : “böylece, bu yüzden, o halde, öyleyse” 
anlamına gelen bir “adverbial clause of 
result” bağlacıdır. Bu soruda kavramsal 
olarak doğru yanıt olamaz.

B) though : “-e rağmen” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of contrast” bağlacıdır. 
Bu soruda anlam olarak doğru yanıt 
olamaz. 

C) as long as : “-dığı sürece” anlamına gelen “adverbial 
clause of time / condition” bağlacıdır. 
Bu soruda hem kavramsal hem de 
anlamsal olarak doğru yanıttır.

D)  before  : “-den önce” anlamına gelir. Zaman 
zarfı yan cümleciklerini ana cümleye 
bağlamak için kullanılan “adverbial 
clause of time marker” olarak kullanılır. 
Bu cümlede herhangi bir zamansal 
öncelik sonralık ilişkisi olmadığından 
doğru yanıt olamaz.  

E)  whereas  : “-iken” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu 
soruda kavramsal olarak doğru yanıt 
olamaz. 

CEVAP: C 
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20. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Son 
birkaç aydır gücüm tükendi” anlamına gelirken, 
boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “Bana verilen 
bakanlık görevini yeterince başaramayacağımı 
kabul etmek zorunda kaldım” anlamına gelmektedir. 
Cümlelerin anlamları incelendiğinde, iki cümle arasında 
neden / sonuç ilişkisi olduğu görülür. Bu tür neden / 
sonuç cümleciklerini ana cümleye bağlamak için sonuç 
cümleciğinin başına “to the extent that = o dereceye 
kadar ki” kullanılabilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Son birkaç aydır gücüm 
o derece tükendi ki, bana verilen bakanlık görevini 
yeterince başaramayacağımı kabul etmek zorunda 
kaldım” olacaktır.

CEVAP: E

21. Cümleye “mal ve hizmetlere artan talep ile” anlamını B 
seçeneğindeki “demand = talep” verebilir. Doğru yanıt 
B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) treatment : tedavi; muamele, davranış, ikram

C) selection : seçim, tercih

D) swap : değiştirme, takas

E) supply : arz, stok

CEVAP: B

22. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
bizi doğru yanıta götürecek “since the Industrial Age” 
ifadesi bu boşluğa gelecek zamanın “Present Perfect 
Tense” olduğunu gösterir. Bu nedenle, bu boşlukta 
eylem “have built” olarak çekilmelidir. A seçeneği 
doğru yanıttır.

CEVAP: A

23. Cümleye “Ve iş dünyası bu kaynakları değerlendirmeye 
ve korumaya başlamadıkça, bu döngü çocuklarımız 
ve torunlarımızın hayatlarına yıkıcı bir etki yapacaktır” 
anlamını E seçeneğindeki “unless = -medikçe / 
-madıkça” verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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24. Cümleye “Seçenek olan şey, dünyada kapitalizmi 
gerçekten ilelebet bir güç olarak yeniden icat etmektir” 
anlamını D seçeneğindeki “for good = tamamen, 
büsbütün, ilelebet” verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) in comparison : kıyasla, nazaran

B) in advance : önceden, peşinen

C) to the worse : kötüye doğru 

E) in question : bahse konu, söz konusu

CEVAP: D

25. Cümleye “Biz Virgin Grubunun kâr amacı gütmeyen 
bir şubesi olan Virgin Unite’ta bu yaklaşıma kapitalizm 
diyoruz, çünkü bu yaklaşım dünyadaki bütün liderleri, 
insanlar ve gezegenimiz için iyi olanı nasıl yapabilirizi 
incelemeye odaklıyor” anlamını “because” ile 
verebiliriz. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

26. Cümleye “Sanayi Devrimi 18. yüzyılın ortasında 
başlayan bir süreçti” anlamını E seçeneğindeki 
“process = süreç” verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) derivation : türetim, türetme

B) reduction : azaltma, eksiltme, indirgeme

C) function : işlev, fonksiyon

D) field : alan, saha

CEVAP: E

27. Bu soruda bağıl edat bilgisi sorgulanmaktadır. Boşluktan 
önce gelen “result” sözcüğü “in” edatıyla birleşerek 
“sonuçlanmak” anlamına gelen bir deyimsel anlam 
kazanır. Doğru yanıt “in” edatının verildiği A seçeneğidir.

CEVAP: A
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28. 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 
cümlenin anlamı “Bütün bu bölgeler birbirlerine 
bağlıydılar ve birindeki değişiklikler diğerlerinde 
de değişikliklere neden oldu” ve boşluktan sonraki 
cümlenin anlamı “Bu değişiklikler sosyal dengeleri 
ve ilişkileri değiştirdi” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler 
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş 
kelimesinin (transitional words / transitors / connectors) 
“dahası” anlamına gelen “furthermore” olduğunu 
görülecektir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) Contrarily : aksine, tersine

B) Nevertheless : bununla birlikte, yine de

D) Unlike : -nın tersine, -nın aksine

E)  So that : -mek maksadıyla, -sın diye, ki 
böylece

CEVAP: C

29. Soru kökü incelendiğinde “said” fiilinden sonra gelecek 
çatının tespit edilmesinin istendiği görülecektir. Bilindiği 
gibi bir fiilin sağında hangi yapıların hangi formlarda 
geleceğini bu fiil belirler. Bu soruda olduğu gibi edilgen 
çekimli “said” fiilinden sonra “to-infinitive” bir yapı 
gelmelidir. Seçenekler içinden A, B ve D seçenekleri 
“to-infinitive” yapılar içerse de başlama eylemi (begin), 
söyleme (said) eyleminden önce (in the middle of the 
eighteenth century) gerçekleşeceği için fiil “perfect 
infinitive” olarak çekilmelidir. Bahse konu fiil olan 
“begin” fiilinin “perfect infinitive” olarak çekimi “to have 
begun” olarak D seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D
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30. Cümleye “Bu hemen hemen iki yüzyıl önce başlayan bir 
çok başka sürecin birikimiydi” anlamını B seçeneğindeki 
“almost = hemen hemen” verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

NOT: quite + adj. / adv.

  almost + noun

Diğer seçenekler;

A) quite : oldukça

C) rather : oldukça

D) such as : … gibi

E) barely : zar zor

CEVAP: B

31. Soru kökünde verilen “yaklaşık olarak iki milyon 
çocuk bakımı harcaması olan çalışan ailenin ve sağlık 
harcamaları olan yaşlıların sosyal güvenlik yardımını 
bundan sonra alamamaları için” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi C seçeneğinde verilen “Yeni kanun Senato 
kanununda yardım kısıtlamaları ve uygunluk şartlarında 
değişiklikler içeriyor” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Yeni kanun yaklaşık olarak iki milyon 
çocuk bakımı harcaması olan çalışan ailenin ve sağlık 
harcamaları olan yaşlıların sosyal güvenlik yardımını 
bundan sonra alamamaları için Senato kanununda 
yardım kısıtlamaları ve uygunluk şartlarında değişiklikler 
içeriyor” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

32. Soru kökünde verilen “iş olsun ya da eğlence için 
olsun” ifadesini anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde 
verilen “Bugünün küresel toplumunda yabancı dil 
öğrenmek önemlidir” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Bugünün küresel toplumunda yabancı 
dil öğrenmek iş için olsun ya da eğlence için olsun 
önemlidir” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

language ………. it

CEVAP: D
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33. Soru kökünde verilen “Erkeklere avantajlarını 
kaybettiren ve hissetmeleri gerekenden çok daha 
yaşlı hissettiren” ifadesini anlamsal olarak en iyi A 
seçeneğinde verilen “hayati hormonun kaybıdır” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Erkeklere 
avantajlarını kaybettiren ve hissetmeleri gerekenden 
çok daha yaşlı hissettiren hayati hormonun kaybıdır” 
olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: A

34. Soru kökünde verilen “Eğer ahşap bir güverte, çit ya da 
dış yüzeyiniz varsa” ifadesini anlamsal olarak en iyi C 
seçeneğinde verilen “yüzeyin iyi görünmesi için ve uzun 
süre dayanması için onu temizleyip verniklemek zorunda 
olduğunuzu muhtemelen bilirsiniz” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Eğer ahşap bir güverte, 
çit ya da dış yüzeyiniz varsa, yüzeyin iyi görünmesi 
için ve uzun süre dayanması için onu temizleyip 
verniklemek zorunda olduğunuzu muhtemelen bilirsiniz” 
olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. Ayrıca bu 
seçenekte geçen “it” şahıs zamiri soru kökünde geçen 
“a wood deck, fence or other exterior wood” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur.

CEVAP: C

35. Soru kökünde verilen “insanlar işlemlerini kısıtlı sayıdaki 
mal müdürlükleri yerine noterlerde yapabilecekler” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde verilen 
“Notere emlak alış satışı yapma yetkisi verildiğinde” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Notere 
emlak alış satışı yapma yetkisi verildiğinde insanlar 
işlemlerini kısıtlı sayıdaki mal müdürlükleri yerine 
noterlerde yapabilecekler” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

CEVAP: B
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36. Soru kökünde verilen “Günümüzde ABD’deki matematik 
öğretmenlerinin üçte birinden fazlası bu alanda bir 
lisans mezunu bile değildirler” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi E seçeneğinde verilen “yüksek lisansı 
bırakın” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Günümüzde ABD’deki matematik öğretmenlerinin üçte 
birinden fazlası bu alanda bırakın yüksek lisansı, bir 
lisans mezunu bile değildirler” olacaktır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

CEVAP: E

37. Soru kökünde verilen “Türkiye’nin ya üye olduğu ya 
da üye olmayı istediği Avrupa kurumları Ankara’ya 
bir biri ardından dersler vermeyi teklif etmektedir” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde verilen 
“demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün uyulması 
gereken temel prensipler olduğuna dair” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Türkiye’nin ya 
üye olduğu ya da üye olmayı istediği Avrupa kurumları 
Ankara’ya bir biri ardından demokrasinin ve hukukun 
üstünlüğünün uyulması gereken temel prensipler 
olduğuna dair dersler vermeyi teklif etmektedir” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

38. Soru kökünde verilen “Having finished the project on 
Skylab = Skylab konusundaki projeyi bitirdikten sonra 
…” ifadesini anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde 
verilen “he submitted it to the head manager = 
“onu başkana teslim etti” ifadesi tamamlar. Bu soruda 
doğru yanıta ulaşmamızda “participle” yapı bilgisi 
yardımcı olmuştur. Bilindiği gibi bu tür yapılarda yan 
cümlenin öznesini kısaltma yaparken ana cümleden 
çıkarabilmek için, ana cümleyle aynı özneye sahip 
olması gerekir. Yani yan cümle olan “Having finished 
the project on Skylab” ifadesi ile ana cümlenin 
aynı özneye sahip olması gerekir. Soru kökündeki 
ifadeyi incelediğimizde, “Skylab konusundaki projeyi 
bitirdikten sonra” ifadesinde gizli bir öznenin söz 
konusu olduğunu görüyoruz. Bu özelliğe sahip özne 
yalnızca D seçeneğinde geçen “he” zamiri olabilir. 
Yalnızca bu bilgiyle bile bu soruda doğru yanıta ulaşmak 
mümkündür. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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39. Ana cümlenin öznesi ve geçişli bir fiil olan yüklemi 
verilen (is important to note) ve nesnesi eksik olan bu 
soruda, nesne olarak bir “noun clause” yapı kullanılabilir. 
Bu nedenle A, B, D ve E seçenekleri “noun clause” bir 
yapı olmadıkları için kolaylıkla elenir. Bu durumda doğru 
yanıt C seçeneği olacaktır.

Soru anlamsal olarak incelendiğinde ise, soru kökünde 
verilen “ ... dikkat etmek önemlidir” ifadesini seçenekler 
içinden anlamlı şekilde C seçeneğinde verilen 
“sosyal psikolojinin sadece sosyal olayları incelemek 
olmadığına” ifadesi tamamlar.

CEVAP: C

40. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde verilen 
“Akdeniz’de stratejik bir şekilde konumlandırılmış 
olan” ifadesini seçenekler içinden anlamlı şekilde D 
seçeneğinde verilen “Kıbrıs, Güney Avrupa ile Orta 
Doğu tarihinde önemli bir rol oynamış küçük bir ülkedir” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Akdeniz’de stratejik bir 
şekilde konumlandırılmış olan Kıbrıs, Güney Avrupa ile 
Orta Doğu tarihinde önemli bir rol oynamış küçük bir 
ülkedir” olacaktır. 

CEVAP: D

41. Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde, soru kökünün 
anlamlı bir cümle oluşturmak için gerekli bütün öğelere 
(özne + yüklem + nesne) sahip olduğu ve bir isim 
tamlaması (a field of psychology) ile bittiği görülecektir. 
Bu durumda seçenekler arasında aranacak, yan cümle 
türünde bir ismi nitelemek için kullandığımız “adjective 
clause” yapısı olabilir. Bu yapıdaki görevi cümlenin 
öznesi olan isimleri nitelemek için “which / that / who” 
ilgi zamirleri kullanılır. Bu nedenle, seçenekler içinde “a 
field of psychology” ismini doğru niteleyen “adjective 
clause” yapısı “which / that” ilgi zamirlerinden birisi ile 
başlayabilir. Seçenekler incelendiğinde A seçeneğinde 
kullanılan “that”in “adjective clause” bağlacı; B,C, 
D ve E seçeneklerinde kullanılan “that”in ise “noun 
clause” bağlacı olduğu görülür. 

NOT: Noun Clause ve Adjective Clause konularını daha 
iyi anlayabilmek için yazarların “STEP UP ENGLISH 
GRAMMAR” kitabına bakınız. 

Anlamsal olarak incelendiğinde ise “Endüstriyel örgüt 
psikolojisi,… psikolojinin bir dalıdır” ifadesini anlamlı 
olarak A seçeneğinde verilen “… psikoloji teori ve 
prensiplerini örgütlere uygulayan ...” tamamlar. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A
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42. Soru kökünde verilen “US government auditors 
discovered …. were not doing enough to ensure 
the quality of their investigations” ifadesinin Türkçe 
dengi yalnızca B seçeneğinde “Amerikan hükümet 
müfettişleri, …. yeterince iyi çalışmadıklarının farkına 
vardı” şeklinde verilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

43. Soru kökünde verilen “A large handbag can be 
tremendously useful during long trips” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca C seçeneğinde “Büyük bir el 
çantası uzun gezilerde son derece kullanışlı olabilir” 
şeklinde verilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

44. Soru kökünde verilen “It is said that camels never 
forget and will remember their torturers for a long 
time” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca A seçeneğinde 
“Develerin asla unutmadıkları ve kendilerine eziyet 
edenleri uzun zaman hatırlayacakları… söylenir” 
şeklinde verilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

45. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi 
“trends today are to introduce new products” 
ifadesidir ve bu ifade yalnızca B seçeneğinde 
“Günümüzde eğilim, ….. yeni ürünler sunma 
yönündedir” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

46. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… using all of 
their senses to understand and recognize the world 
around them ….” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca 
A seçeneğinde “etraflarındaki dünyayı anlamak ve 
tanımak için tüm duyularını kullanarak” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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47. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… that 
authoritarian systems were always bound to fail, and be 
clumsy and out of touch with their citizens …” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca A seçeneğinde “devamlı olarak 
başarısız olmaya ve hantal kalmaya mahkum 
olduklarına ve Sovyetler Birliği gibi vatandaşlarıyla 
temaslarının kesilmiş olduğuna” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

48. Soru kökünde geçen “Bir çocuk olarak, hafta 
sonlarının çoğunu ıslak ve vıcık vıcık bataklıklar 
içinde babamın ayak izlerini takip ederek geçirdim” 
ifadesinin karşılığı “As a child, I spent many weekends 
tramping in the footsteps of my dad across wet, soggy 
moors” ifadesidir ve yalnızca D seçeneğinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

49. Soru kökünde geçen “Avrupa, …… çeşitlendirilmesini 
amaçlamaktadır” ifadesinin karşılığı “Europe aims to 
diversify” ifadesidir ve yalnızca B seçeneğinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

50. Soru kökünde geçen “Atina, ekonomide reform 
yapma çabası içinde harcamalarda bir dizi büyük 
kesintiler ve vergi artırımları için taahhütte bulundu” 
ifadesinin karşılığı “Athens has pledged a series of deep 
spending cuts and tax hikes in an effort to reform the 
economy” ifadesidir ve yalnızca E seçeneğinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

51. Soru kökünde verilen “ancak bu rakam ... yanında 
solda sıfır kalır” ifadesinin karşılığı yalnızca A 
seçeneğinde “that figure is nothing compared 
to” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A
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52. Soru kökünde verilen “…-iken” ifadesi, İngilizce 
cümledeki bağlacın “while” ya da “whereas” olmasını 
gerekli kılmaktadır. Ayrıca yine sorudaki cümlede geçen 
“öte yandan” ifadesinin karşılığı da “on the other 
hand” olacaktır. Bu şartları sağlayan tek seçenek olan 
A seçeneği doğru yanıt olur.

Diğer seçeneklerde dikkat çeken özellikler:

B) with … also ….

 ► … ile … aynı zamanda

C) not only …. but also …

 ► sadece … değil, aynı zamanda …

D) but

 ► fakat, ama, ancak

E) even though, … still

 ► -masına rağmen, yine de …

CEVAP: A

53. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi 
“vurgulanmaktadır”  ifadesidir ve bu ifade yalnızca A 
seçeneğinde “it is emphasized” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

54. Paragraf, Nelson Mandela’nın mücadelesinin dünya 
çapında etki yapması ile ilgili. D seçeneğinde geçen 
“Bu kampanya bile kendi başına ırkçılığa karşı ya 
da sömürgeci baskıya karşı olsun dünyadaki diğer 
mücadeleler için ongunsal oldu” ifadesi paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

55. Paragraf, Hırvatistan’ın Avrupa Birliğine katılmasına 
taraf olanlar ile karşı çıkanlarla ilgili. B seçeneğinde 
geçen “Öyle olsa bile milliyetçi muhaliflerin sesi 
oldukça fazla çıkıyordu” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B
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56. Paragraf, kişilik haklarının korunumu ile ilgili. C 
seçeneğinde geçen “Mahremiyet,  onurlu ve güvenli 
bir şekilde yaşayacaksak önemli bir temel insan 
hakkıdır” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

57. Konu cümlesi olan ilk cümlede, bir rivayete göre 
Mister Surapong’un Amerika’da düşük maliyetli teknoloji 
konusunda bir hikaye okumuş olduğundan söz ediliyor. 
İkinci cümlede, hikayenin Amerikan mağazası Wal-
Mart’ın iki yüz dolara bilgisayar satması ile ilgili olduğu 
belirtiliyor. Boş bırakılan üçüncü cümleden sonra gelen 
son cümlede “Yerel bilgisayar imalatçılarını yardıma 
çağırdı” deniliyor. Bu cümleye göre, önceki cümlede 
yardım gerektirecek bir durumdan söz edilmesi gerekir. 
Buna uygun bir ifadeye B seçeneğinde rastlıyoruz: 
“Bilgisayarları çok parası olmayan kimselerin 
satın alabileceği bir şey yapmaya karar verdi.” 
Bu cümleye göre, Surapong okuduğu hikayeden 
etkilenerek, bu yönde bir kara almıştır. Ancak bu kararı 
gerçekleştirebilmek için de yerel bilgisayar üreticilerinin 
yardımına ihtiyacı vardır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

58. Parçanın temel konusu Üst Paleolitik Dönemdeki 
resim ve oymaların nasıl yapıldığı ve neleri temsil 
ettikleri ile ilgili. Son cümlede “Ayrıca dini ya da büyü 
inancıyla ilgili olduğu düşünülen yarı insan yarı 
hayvan yaratıkların da temsili vardı” denilmekte. 
Bu durumda bu cümleden önce de bu resimlerin neleri 
tasvir ettiğini anlatan bir cümle gelmiş olmalı. Böyle 
bir cümle E seçeneğinde var: “Bu resimler açık av 
sahnelerin yanısıra genellikle ilk insanların yiyecek 
için avladıkları hayvanları betimliyordu.” Bu cümlede 
geçen “these” ilk cümlede geçen “Many paintings 
and carvings” yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında ipucu oluşturmuştur. 

CEVAP: E
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59. Parça çifliklerde yaşayan kölelerin çektikleri zorluklarla 
ilgili. A seçeneğinde geçen “Ayrıca sahipleri onları 
mallarının bir parçası olarak gördüklerinden 
çocuklarına verdikleri için kolayca başka bir yere 
gönderiliyorlardı” ifadesi metni anlamsal birlik ve 
bütünlük içinde tamamlamaktadır. Bu cümlede geçen 
“they” ilk cümede geçen “slaves” yerine kullanılmış ve 
doğru yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur. 

CEVAP: A

60. Ana konusu 16.yy Protestan Devriminin Avrupa ve 
Dünya tarihine etkileri olan parçada “Rejim Fransa’yı 
yabancı istilacılardan korumada ve dini, iç ve 
diğer sorunları çözmede başarılı olsa da sıradan 
vatandaşa çok adaletsiz davranıldığına inanılıyor” 
anlamına gelen dördüncü cümle metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Diğer seçeneklerde 16. yüzyıl Protestan Devriminin 
Avrupa ve Dünya tarihini nasıl değiştirdiği anlatılmakta.

CEVAP: D

61. Ana konusu Birinci Dünya Savaşında kimyasal silahların 
toplam zaiyatın sadece yüzde birinden daha azına 
sebep olduğu olan parçada Irak’ın 1980-88 savaşı 
sırasında kimyasal silahları çokça kullandığını bildiren 
“Irak, İran’a karşı verdiği 1980-88 savaşı sırasında 
yaygın bir şekilde kimyasal silah kullanmıştır” anlamına 
gelen beşinci cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

62. 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 yarar” ifadesi konunun dışına çıktığı  için 
metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır.

CEVAP: E
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63. İlk cümlede, ABD’de bir koalisyon grubunun Beyaz Saray 
ve Kongre’ye elektronik yoldan protesto çekmelerini 
istedikleri ifade ediliyor. İkinci cümlede ise “İran’a karşı 
olası bir savaşın planlaması bu hafta devam etti” 
deniliyor. Görüldüğü gibi bu cümle ilk cümle ile anlamsal 
bir bağ taşımamaktadır. Bu durumda üçüncü cümleyi 
değerlendirmek doğru yanıtın tespiti için yeterli olacaktır. 
Üçüncü cümlede geçen “director of an organization” 
ifadesindeki organizasyon, ilk cümlede geçen koalisyon 
grubuna atıfta bulunmaktadır. Ayrıca yine üçüncü 
cümlede “protest” sözcüğünün tekrar edilmesi de ilk 
cümleyle bağlantı olduğunu göstermektedir. Dördüncü 
cümlede geçen “organizers” ve beşinci cümlede bu 
ismin yerine kullanılan “they” zamiri öznel paralelliği 
devam ettirmiştir. Bu durumda konu akışını bozan ikinci 
cümledir ve doğru yanıt B olacaktır. 

CEVAP: B

64. Bu sorudaki ilk cümlede, kahve içen kız ve genç 
kadınların aynı zamanda sigara ve alkol kullanma 
olasılıklarının da daha yüksek olacağı belirtiliyor. İkinci 
cümledeyse, Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, 
tütün, alkol ve uyuşturucu kullanan kızların ve genç 
kadınların bunları erkeklere göre farklı nedenlerle 
kullandıkları ifade ediliyor. İlk cümlede konu sadece 
kızların ve genç kadınların kahve içmelerinin alkol ve 
tütün kullanımıyla bağlantısı iken, ikinci cümlede konu 
kızlarla erkeklerin kahve ile ilgisi olmayan konularda 
karşılaştırılması konusuna sapmıştır. Bu durumda 
üçüncü cümlenin bu iki cümleden hangisiyle ilişkili 
olduğunu saptamak, doğru yanıtı belirlemek için yeterli 
olacaktır. Üçüncü cümlede “Genç erkeklerin alkol ve 
uyuşturucuyu genellikle heyecan için kullandıklarını 
söylüyor” deniliyor. Görüldüğü gibi bu cümle de, 
ikinci cümlede olduğu gibi genç kızlarla erkeklerin 
karşılaştırılması ve alkol ve uyuşturucu kullanımının 
nedenleriyle ilişkili. Ayrıca üçüncü cümlede özne 
konumundaki “it” zamiri ikinci cümlede söz edilen “a 
study” yerine kullanılmıştır. Bu durumda konu akışına 
uymayan cümle ilk cümledir ve doğru yanıt A seçeneği 
olur. 

CEVAP: A
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65. Parça genel olarak sağlıklı, etkin bir örgütsel kültür 
yaratmanın öncelikle iyi iletişim kurmakla mümkün 
olduğu ile ilgili. A seçeneğinde verilen “Etkili bir örgütsel 
kültür, şirketin uzun dönem amaçlarına ulaşabilmesi 
için kendisini işletme stratejisine göre düzenler” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Paragrafın diğer tüm cümlelerinde 
kültürel değişimin zorluğundan, sağlıklı bir kültürel 
yapının nasıl oluşturulacağından söz edilmiştir. Hiçbir 
cümlede örgütsel kültüre yer verilmemiştir. Oysa konu 
cümlesi neye odaklanıyorsa, paragrafın diğer cümleleri 
o konudan söz etmelidir. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneği olacaktır.

CEVAP: A

66. Soru kökünde “…… metinde belirtilmektedir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“The recent recession, which pushed more workers 
of all ages to take shelter on college campuses while 
the job market was poor, has also played a role” = 
“her yaştaki işçiyi iş pazarı kötüyken üniversitelere iten 
son ekonomik durgunluk da rol oynadı” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde 
verilen “üniversite mezunlarının sayısındaki son 
artışın bir kısmının ilerlemiş yaşlarda üniversiteye 
kaydolan ya da dönenlerden geldiği” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

67. Soru kökünde “Metne göre üniversite mezunlarındaki 
artış …-nin dışında her şeyden kaynaklanmış olabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada A, B, C ve E seçeneklerindeki konular üniversite 
mezunlarının artışında rol aynadığı belirtilmektedir. 
D seçeneğinde parçada geçmeyen ‘evlenecek 
kişiyi bulmanın en hızlı yolunun üniversiteye gitmek 
düşüncesi’nden bahsedilmektedir.  Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen “evlenecek 
kişiyi bulmanın en hızlı yolunun üniversiteye gitmek 
düşüncesi” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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68. Soru kökünde “….. metinden çıkartılabilir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “the new types of jobs that have been 
created in the digital age, which have increased the 
wage gap between degree holders and everyone 
else” = “diplomalı ile diğer insanlar arasındaki maaş 
farkını artıran dijital çağda ortaya çıkan yeni işler” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde verilen “ne kadar ileri eğitim görülürse 
o kadar iyi kazanılacağı” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

69. Soru kökünde “Vedas’ın …… metinden çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “the Vedas helped to form the 
foundation of Hinduism” = “Vedas Hinduizmin 
temelinin şekillenmesine yardım etti” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen 
“Hinduizm için zemin hazırladığı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

70. Soru kökünde “…… metinde belirtilmiştir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Some believe that it has its roots in the Stone Age” 
= “Bazıları yoganın köklerinin Taş Devrine dayandığına 
inanırlar” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde verilen “Yoganın ilk olarak 
Taş Devrinde yapıldığını iddia edenlerin olduğu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B
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71. Soru kökünde “Metne göre Hindistan’ın Indus Vadisinde 
bulunan 5000 yıllık taş oymalar …” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“The earliest confirmed evidence of something 
like yoga dates back over five thousand years, to 
the third millennium B.C. Stone carvings from that 
era, depicting meditative poses similar to those 
used in modern yoga, have been found in the 
Indus Valley region of India” = “Yogaya benzer bir 
şeyin teyit edilmiş ilk kanıtı M.Ö 5000 ile 3000 yıllarına 
kadar dayanır. Modern yogada kullanılanlara benzer 
meditasyon görüntülerini resmeden o dönemden kalan 
taş oymalar Hindistan’ın Indus Vadisinde bulunmuştur” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, D 
seçeneğinde verilen “yoganın o zamanlar yapılmış 
olabileceğine işaret etmektedir” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

72. Soru kökünde “Metne göre ……” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“It has only been very recently the world has 
predominately switched to the “keep-right” rule” 
= “Dünyanın baskın çoğunlukla ‘sağdan git’ kuralına 
geçmesi yakın zaman önce olmuştur” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü,  B seçeneğinde verilen 
“günümüzde yaygın olan trafiğin sağdan akmasıdır” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B
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73. Soru kökünde “Swindon’daki Roma taş ocağının 
bulunmasının …… metinden çıkarılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “a 
Roman quarry in Swindon, England had grooves 
in the road going away from the quarry on the left 
side that were significantly deeper than those on 
the right, due to the added weight of the stone” 
= “İngiltere’nin Swindon şehrinde taşın ek yükünden 
dolayı taş ocağından uzaklaşan yolun solunda, 
sağından kayda değer ölçüde daha derin izler vardı” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde verilen “Romalıların soldan gittiklerine 
işaret ettiği” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

74. Soru kökünde “Metinde … izlerin … belirtilmiştir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “a Roman quarry in Swindon, England 
had grooves in the road going away from the quarry 
on the left side that were significantly deeper than 
those on the right, due to the added weight of 
the stone” = “İngiltere’nin Swindon şehrinde taşın 
ek yükünden dolayı taş ocağından uzaklaşan yolun 
solunda, sağından kayda değer ölçüde daha derin izler 
vardı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
D seçeneğinde verilen “taş ocağından ayrılan yolun 
solundaki … daha derin olduğu …” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

75. Soru kökünde “Parçaya göre işinizi evinizde yapmanın 
ve kendi işinizi yapmanın bir avantajı …” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Not only are you your own boss, but your boss is 
awesome.” = “Yalnızca kendi patronunuz değilsiniz aynı 
zamanda patronunuz da mükemmel” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde 
geçen “kendi kendinizin patronusunuz ve sorun 
yaşayacağınız bir patronunuz yok” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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76. Soru kökünde “Kendi işinizi yapmanın …… parçadan 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “You decide the work day 
starts at noon? Approved! You like to eat crackers while 
working in Excel? Go for it! You sign contracts in your 
pajamas? No problem! Man, the boss is cool. Because 
you don’t fit into a box with the word “JOB” stamped on 
top of it, you can redefine who you are on an as-needed 
basis” ifadelerinden soru kökünü D seçeneğinde geçen 
“çalışma ortamınızı ve programınızı tasarlamak için size 
tüm fırsatları verdiğini” ifadesinin tamamladığı anlaşılır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

77. Soru kökünde “Kendi işini kuran kişinin dikkatli olması 
gerekli olduğu bir konu” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Being self-employed 
requires you to constantly be reframing your expertise 
in a way that is productive, happy-making, and in sync 
with the evolving market” = “Kendi işini kurmak daima 
uzmanlığınızı üretici, mutlu-kılan ve gelişen pazarlarla 
uyum içinde olan bir şekilde yeniden tasarlamanızı 
gerektirir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde geçen “yaratıcı olmak ve 
pazardaki değişikliklere ayak uydurmaktır” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

78. Soru kökünde “Konuşma esnasında göz temasının 
… parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “When you are 
addressing to only one person during a speech, it is 
very important to maintain eye contact” = “Bir konuşma 
esnasında yalnızca bir kişiye hitap ediyorsanız göz 
teması kurmak önemlidir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde geçen “sağlıklı bir 
sohbet için önemli olduğunu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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79. Soru kökünde “Parçaya göre büyük bir gruba sunu 
yaparken sunu yapan …” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Try to look at 
each of them from time to time during your presentation” 
= “Sunu esnasında zaman zaman her birine bakmaya 
çalış” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde geçen “her insana bakmaya çalışmalıdır” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

80. Soru kökünde “Parçaya göre dinleyicisinden dönüt 
almak isteyen bir konuşmacı ” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Try to look at 
each of them from time to time during your presentation. 
You can do this by mentally dividing the space into 
segments and the audience into smaller groups. This 
way you can look at each group as you speak and 
everyone will feel important during the presentation” 
= “Sunu esnasında zaman zaman her birine bakmaya 
çalış. Bunu zihninizde salonu segmentlere bölerek ve 
dinleyiciler, küçük gruplara ayırarak yapabilirsiniz. Bu 
şekilde konuşurken her gruba bakabilirsiniz ve sunum 
esnasında herkes önemli hissedecektir” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde 
geçen “sunu esnasında dinleyicilerin farklı bölümlerine 
bakarak herkesi dahil etmelidir” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D


